
  
  تكنولوجيا تعلّم اللغة العربيةتكنولوجيا تعلّم اللغة العربية

   في الحلقة األولى من التعليم األساس في الحلقة األولى من التعليم األساس
  
  
 
 

  قدمتهارسالة 

  الطالبه

بنأبوش دماْء أحسيمبنأبوش دماْء أحسيم  
 

باألكاديمية العربية المفتوحة في ـ  اآلداب والتربيةإلى مجلس كلية 

  علوم اللغة العربية شهادة الماجستير في انيلهل الدنمارك

   
 

  بإشراف

  تيسير عبدالجبار اآللوسيتيسير عبدالجبار اآللوسيتاذ الدكتور تاذ الدكتور األساألس
  
 

  

  

 
  

   م٢٠٠٧ هـ                                                                           أيـار ١٤٢٨ ربيع اآلخر  



 اآلداب  أشهد أن إعداد هذه الرسالة قد جرى تحت إشرافي فـي كليـة            

مارك وهـي جـزء مـن       فـي الـدن     باألكاديمية العربية المفتوحة   والتربية

  .طرق تدريس اللغة العربية في  متطلبات الحصول على شهادة الماجستير
  
  
   
  

    :التوقيع

  تيسير عبدالجباراآللوسياألستاذ الدكتور : المشرف

   :خالتاري

  
  

  
 

   هذه الرسالة للمناقشة بناء على التوصيات المتوافرة أرشح
  
  
  
  

  :التوقيع

  عبداإلله الصائغالدكتور 
   علوم اللغة العربية وآدابها  ئيس قسمر

 :التاريخ
 
  

  

  
 



 
ة المناقشة اطلعنا على هذه الرسالة وقد ناقشنا ئنشهد بأننا أعضاء هي

الطالب في محتوياتها وفيما له عالقة بها، ونعتقد أنها جديرة بالقبول لنيل 

  ).(                   بتقديرعلوم اللغة العربيةشهادة الماجستير في 
  
  

     : التوقيع                                          :التوقيع
     :مـ االس                                           :مـاالس

  :وـ عض                                         :المشرف
  
  
   

    : التوقيع                                         :التوقيع
  :مـ االس                                          :مـاالس
   :رئيس لجنة المناقشة                                           :وـعض

  
 
   

اآلداب والتربيةقت بمجلس كلية صد  

  :التاريخ
  
 
  

  :التوقيع
  الدكتور أسعد اإلمارة

 اآلداب والتربية عميد كلية 



 

  م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨كوبنهاغن 

  
  
 

  
  
  

  

  ِبسِم اِهللا اْلرحمِن اْلرِحيمِبسِم اِهللا اْلرحمِن اْلرِحيم

  

    
الَِّذين آمنواْ ِمنكُم والَِّذين أُوتواْ الِْعلْم الَِّذين آمنواْ ِمنكُم والَِّذين أُوتواْ الِْعلْم   ُُيرفَِع اهللايرفَِع اهللا""

 ِبيرلُونَ خمعا تاُهللا ِبماٍت وجرد ِبيرلُونَ خمعا تاُهللا ِبماٍت وجرد""  
  

  صدق اهللا العظيمصدق اهللا العظيم

                                                                                                                        
ــورة    ــورة  ســ  ســ

    ))١١١١((ة ـ آيةة ـ آيةالمجادلالمجادل

  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

   إهــداءإهــداءإهــداء
  

  . إلى اليد البيضاء التي أحاطتني بالرعاية

  . وتعهدتني بالنمو والعطاء

  . وأغنت روحي بدفق عطائها

  . وأنارت فكري بكل المعاني السامية النبيلة

  . وأغدقت علي علماً غزيراً

  . فعلمتني أن العلم خير زاد في الدنيا واآلخرة

  .وأن قيمة الحياة بأهدافها، م القيمة لها وأن الحياة بال عل

  .وأن الحياة حب وعمل وعطاء.  وبالسعي الدؤوب لتحقيقها

 أقف وقفة إجالل وإكبار أمام عظمتها وعظمة أمثالها الذين أنفقوا 

  .حياتهم من أجل أمتهم ورسالتهم العظيمة

    إلى     إلى                                                                                                                                 

  أميأمي

  . إلى الذي غرس في حب العلم والتعلّم والدأب عليهما

 إلى الذي علمني أنّ الجد والعمل خير سبيل للوصول إلى المجد 

  .وأنار قلبي بشعاع  األمل



                                                              إلى روح                                                               إلى روح 

   والديوالدي

  .ب والكفاح إلى قدوتي ومثلي األعلى رفاق الدر

إلى إخوتي إلى إخوتي                                                                                                                       

  .إلى مشاعل النور ومنارات الهداية وأخواتيوأخواتي

  . إلى الذين جعلوا رسالتهم بعث اإلنسان العربي الجديد

                                                                 إلى                                                                  إلى 

  المعلمينالمعلمين

  

   وتقـديـر وتقـديـر وتقـديـرشكـرشكـرشكـر

  

ومــسايرتها للمــستجدات التربويــة اللغــة العربيــة إن تطــوير 

هو أمل كـل عربـي يحـب لغتـه ويـسعى            ، والتكنولوجيا الحديثة 

وقد كان الفضل في إنجاز هذا البحث ألسـتاذي الجليـل           ، لتطويرها

وأمـدني  ، الذي أشرف عليـه    الدكتور تيسير عبد الجبار األلوسي    

وتقصي الحقائق  ، في نفسي روح المثابرة   كما عزز   ، بعظيم توجيهاته 

  .فله مني الشكر والتقدير، العلمية

األسـتاذ  كما أنني أتوجه بالشكر للـسيد رئـيس األكاديميـة             

  . ألنه بذل كل جهد وعون في المتابعةالدكتور وليد ناجي الحيالي

واليسعني إال أن أشكر كل من أسهم أو قدم جهداً فـي سـبيل              

  .إخراج هذا البحث



وأخـص  ،  راعية العلـم وزارة التربيةيراً أتقدم بشكري إلى    وأخ

  .بالشكر العاملين في المكتبة المركزية والتوثيق التربوي

وإني ألرجو أن أكون قد وفيت بعض العرفان بالجميـل للغتـي            

وأسهمت بإرساء لبنة متواضعة في تطويرها بهدف الوصول    ، العربية

 وتواصله مع التكنولوجيا    إلى جيل قادر على حب لغته والدفاع عنها       

  .الحديثة خدمة لها

لكل هؤالء عهد مني أن أرعى ماتأصل في نفسي مـن المبـادئ             

التي تعلمتها منهم في سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرهـا علميـاً            

  .وتربوياً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  تكنولوجيا تعلّم اللغة العربية
   في الحلقة األولى من التعليم األساس

  )حثمخطط الب(
  :أوالً ـ المقدمة

  . ـ مفهوم اللغة١

  ).أصلها( ـ نشأة اللغة العربية ٢

  .  ـ تعريف اللغة األم٣

  . ـ تعريف اللغة العربية٤

  . ـ سمات اللغة العربية٥

  :ثانياً ـ أهمية اللغة العربية
  . ـ خصائصها ـ مزاياها١

  . ـ موقعها بين اللغات األخرى ـ عالمية اللغة العربية٢

  .ا القومي ـ دوره٣

  . ـ وظائفها في حياة الفرد والمجتمع٤

  :ثالثاً ـ مسوغات اختيار الموضوع الدراسة
  . ـ وجود االتجاهات الحديثة في تعلّم اللغة١

 ـ ضرورة تطوير اللغة من خالل استخدام الوسائل والتكنولوجيا الحديثة  ٢

  .في التدريس

  .غة واالرتقاء بها ـ اإلفادة من التكنولوجيا العالمية في تطوير الل٣

  . ـ دور الوسائل التقنية في التعليم٤

  . ـ التقدم التقني في تطوير التعليم وأهمية وسائطه٥



ً ـ األسباب الدافعة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية في تعليم  رابعا
   :اللغة العربية للحلقة األولى من التعليم األساس

  . ـ مظاهر ضعف اللغة العربية١

  .اب ضعف اللغة العربية ـ أسب٢

  . ـ مشكالت تعليم اللغة العربية والصعوبات التي تواجهها٣

 ـ ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية في تعليم اللغة العربية  ٤

  . في الحلقة األولى من التعليم األساس

تعاظم دور اللغة في عصر المعلومات ( ـ اللغة العربية المعاصرة  ٥

  ).طة المعرفةـ موقع اللغة على خري

  .ـ تكنولوجيا التربية والقابلية االبتكارية٦

  :خامساً ـ هدف البحث
  .ـ أهداف اعتماد التكنولوجيا للّغة العربية:  ـ المقدمة١

  .                 ـ الغايات التربوية في مجتمع المعلومات

  . ـ دور المعلّم في عصر تكنولوجيا المعلومات٢

  : التعليم في ـ دور وسائل وتكنولوجيا٣

  .                                          ـ إدراك وتعلّم التالميذ

  .                                          ـ تحقيق األهداف التربوية

  .                                          ـ المنهج والتدريس

ئل وتكنولوجيا التعليم معينة                                           ـ وسا

  .للمعلم غير بديلة

جمع المؤنث ( ـ نموذج لدرس في اللغة العربية معالج حاسوبياً ٤

  ).السالم

 ـ تنوع المعارف والمهارات في تعليم اللغة العربية في عصر ٥

  .المعلومات

  .ـ تحديد فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومات٦



  .ثها تكنولوجيا التعليم في التعلّمـ التغيرات التي يتوقع أن تحد

  .           ـ لغتنا في عصر المعلومات واالتصاالت

  . ـ األهداف التي نطمح لتحقيقها في بحثنا هذا٧

سادساً ـ واقع اللغة العربية في الوطن العربي في الحلقة األولى مـن   
  :التعليم األساس

 . ـ المقدمة١     

  .)الخليج العربي( ـ في اإلمارات ٢

  ).الشرق األوسط( ـ في سـوريـة ٣

  ).المغرب العربي( ـ في المغرب  ٤   

سابعاً ـ بعض تجارب تطوير وتحديث تعليم اللغة العربيـة فـي الـوطن     
  :العربي للحلقة األولى من التعليم األساس

  ).١٩٨١( ـ في الكويت ١

  ).كاتب( ـ في السعودية ٢

  ). الصف األلكترونيعبد اهللا الدنان ـ. تجربة د( في سورية ـ ٣
  ).meg( ـ في المغرب ٤

  :ثامناً ـ بعض تجارب الدول المتقدمة في تطوير وتحديث تعليم اللغة 
  . ـ تجربة فرنسا١

  . ـ تجربة الواليات المتحدة األمريكية٢

  . ـ تجربة المملكة المتحدة٣

س تاسعاً ـ تكنلوجيا تعلم اللغة العربية في الحلقة األولى من التعليم األسا
:  

  .  ـ عالقة اللغة العربية بتقنية المعلومات١

  . ـ ضرورة تطويع تكنولوجيا المعلومات للّغة العربية٢

 ـ الخطة المقترحة لتطوير مناهج اللغة العربية في الحلقة األولـى مـن    ٣

  .التعليم األساس



  . ـ تحقيق أهداف التعليم بتحديث طرائقه بتكنولوجيا التعليم٤

  .األنترنيت) الحاسوب( عبر  ـ اللغة العربية٥

ـ أثرتنوع استراتيجيات تقديم الحاسوب متعدد الوسائل في تنمية         ٦

  .بعض المهارات لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساس

عاشراً ـ تطوير مهارات تعلّم اللغة العربية وفق معطيـات التكنولوجيـا    
  :المعاصرة
  .ـ المقدمة١ 

  . ـ مهارة االستماع٢

  .هارة التعبير الشفوي ـ م٣

  . ـ مهارة القراءة والحفظ٤

  . ـ مهارات الكتابة٥

مهارة معالجة الكلمـات ـ مهـارات حـل     : ( ـ مهارات الحاسوب ٦

  ).المشكالت ـ المحاكاة وتمثيل المواقف

  

  :مواد المعالجة التجريبية/ الحادي عشرـ التجربة الميدانية 
  . ـ المقدمة١

  ):لبحث وأدواتهمنهج ا( ـ إجراءات التجريب ٢

  .        ـ اختيار عينة التجريب

  .        ـ الخطوات التمهيدية لتطبيق التجربة

  .        ـ إجراء االختبار

  .                          ـ األمور التي قامت بها الباحثة بحسابها ومواعيدها

  : ـ تصميم أدوات البحث٣

  .        ـ هدف االختبار التحصيلي

  .ـ أشكال مفردات االختبار التحصيلي        

  : ـ صوغ بنود االختبار وتعليماته٤



  .        ـ بناء االختبار

  ).تجربة تمهيدية(        ـ تجربة االختبار

  . ـ مالحظات الباحثة٥

  .        ـ موضوعية االختبار

  .        ـ صدق االختبار

  .        ـ ثبات االختبار

  :ات ـ تصميم وتطوير االستبان٦

  .            ـ تصميم وتطوير استبانات اآلراء

  .            ـ إعداد استبانات اآلراء

  .            ـ استبانة الطالب

  .            ـ استبانة المعلّم

  .           ـ الهدف من االستبانات

  .           ـ نتائج االستبانات

  .ـ تحليل النتائج وتفسيرها٧

  . ـ الخالصة٨   

  .ـ استبانة الطالب: ـ نماذج من٩   

  .                      ـ استبانة المعلم

  :الثاني عشرـ التوصيـات
  :توصيات تتعلق بـ

  . ـ المعلّم١

  . ـ المتعلّم٢

  . ـ واضعي برامج تعليم اللّغة العربية٣

  . ـ أنشطة التعلّم٤

  . ـ أخصائي تكنولوجيا التعليم٥

  .ـ القائمين على عملية التقويم٦



  :الثالث عشرـ مقترحات الدراسة
تصميم برامج تعتمد على استخدام تكنولوجيا التعليم وإعدادها في         : أوالً

  . اللغة العربية
 ـ مشروعات لتطوير تعلّم اللغة العربيـة باسـتخدام التكنولوجيـا     ١
  : الحديثة

  ).دول الخليج(ـ مشروع تأسيس المركز التربوي للّغة العربية 

  ). مصر(اللّغة العربية  ـ مشروع معمل 

المنظمـة  (ـ تعليم اللّغة العربية المبرمج بالحاسوب والمعلوماتية        

  ). العربية للتربية والثقافة والعلوم

  ). سورية(ـ تجربة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

  ).مصر(ـ تجربة لسان العرب 

  ).الخليج العربي( ـ سلسلة الدوالج 

 مقترحة في مجال تعلّم اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا  ـ مشروعات ٢
  :الحديثة 

  ).حاسوبياً(ـ مشروع الموجة الثانية لمعالجة اللغة العربية آلياً

  .ـ مشروع بناء معجم عربي على أساس قواعد ذخائر النصوص

  .الحاجة إلى نهضة لغوية مبرمجة حديثة موجهة متطورة: ثانياً
لتي يتوقع أن تحدثها تكنولوجيا التعليم في تعلّم اللغـة         التغيرات ا : ثالثاً

  :العربية في الحلقة األولى من التعليم األساس
  ).child(ـ نموذج مشروع فلوريدا  

  .اإلنجازات الملموسة لمعالجة اللغة العربية حاسوبياً: رابعاً

  .المقترحات واإلجراءات: خامساً

  ): خالصة البحث( الرابع عشر
  .حث باللغة العربيةـ خالصة الب

  .ـ خالصة البحث باللغة االنكليزية



  ): المالحـق( الخامس عشر
ـ دروس تطبيقية للغة العربية مصممة على الحاسوب للحلقة األولى من 

  . التعليم األساس

ـ بعض البرامج المتوافرة في مجال تعلّم اللغة العربية المصممة على 

  .الحاسوب

  .الستباناتـ قائمة بأسماء المحكمين ل

  ).المراجـع(السادس عشر
ـ ثبت بأسماء المصادر والمراجع والدراسات والدوريات والمجـالت          

  .ومواقع على األنترنيت العربية واألجنبية

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تكنولوجيا تعلّم اللّغة العربية 

   في الحلقة األولى من التعليم األساس 

  فهرس المحتويات
  

 )المقدمة(          الفصل األول                    الصفحة
 . ـ مفهوم اللغة١ ٢٠

 ).أصلها( ـ نشأة اللغة العربية ٢ ٢١

 . ـ تعريف اللغة األم٣ ٢١

 . ـ تعريف اللغة العربية٤ ٢٤

  ـ سمات اللغة العربية ٥ ٢٥

 )أهمية اللغة العربية(الفصل الثاني  الصفحة
 . ـ خصائصها ـ مزاياها١ ٢٨

  . بين اللغات األخرى ـ عالمية اللغة العربية ـ موقعها٢ ٣٠
 . ـ دورها القومي٣ ٣٢

 . ـ وظائفها في حياة الفرد والمجتمع٤ ٣٢

 )مسوغات اختيار موضوع الرسالة(الفصل الثالث  الصفحة
 . ـ وجود االتجاهات الحديثة في تعلّم اللّغة١ ٣٥

التكنولوجيا الحديثة في  ـ ضرورة تطوير اللّغة من خالل استخدام الوسائل و٢ ٣٦
  .التدريس

 . ـ اإلفادة من التكنولوجيا العالمية في تطوير اللّغة واالرتقاء بها٣ ٣٧

 . ـ دور الوسائل التقنية في التعليم٤ ٣٨

 . ـ التقدم التقني في تطوير التعليم وأهمية وسائطه٥ ٤٦

  الفصل الرابع الصفحة
التكنولوجية في تعليم اللغة العربية األسباب الدافعة إلى استخدام الوسائل 

  .للحلقة األولى من التعليم األساس



 . ـ مظاهر ضعف اللغة العربية١ ٥٣

 . ـ أسباب ضعف اللغة العربية٢ ٥٣

 . ـ مشكالت تعليم اللغة العربية والصعوبات التي تواجهها٣ ٥٥

ة في الحلقة األولى  ـ ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية في تعليم اللغة العربي ٤ ٥٦
 .من التعليم األساس

تعاظم دور اللغة في عصر المعلومات ـ موقع اللغة علـى   ( ـ اللغة العربية المعاصرة  ٥ ٥٧
  ).خريطة المعرفة

  .ـ تكنولوجيا التربية والقابلية االبتكارية٦ ٦٠
 

 )هدف البحث(الفصل الخامس   الصفحة
  . للغة العربيةـ أهداف اعتماد التكنولوجيا: المقدمة ٦٣

 .             ـ الغايات التربوية في مجتمع المعلومات

 .دور المعلم في عصر تكنولوجيا المعلومات ٦٦

  .ـ إدراك وتعلم التالميذ: دور وسائل وتكنولوجيا التعليم في ٦٦
  .                                             ـ تحقيق األهداف التربوية

  .                               ـ المنهج والتدريس              
ـ وسائل وتكنولوجيا التعليم معينة للمعلم غير                                              

  .بديلة
 

  ).جمع المؤنث السالم حاسوبياً(نموذج لدرس في اللغة العربية معالج حاسوبياً ٦٨
  

  .عليم اللغة العربيةتنوع المعارف والمهارات في ت ٦٩
 

  :تحديد فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومات ٧١
                    ـ  التغيرات التي يتوقع أن تحدثها تكنولوجيا التعليم في 

  .التعلّم
 .                    ـ لغتنا في عصر المعلومات واالتصاالت

  .    األهداف التي نطمح لتحقيقها في بحثنا هذا ٧٢
              



  الفصل السادس الصفحة
واقع اللغة العربية في الوطن العربي في الحلقة األولى من التعليم (

  ).األساس
  . ـ المقدمة ٧٤
 ).الخليج العربي( ـ في اإلمارات ١ ٧٥

 ).الشرق األوسط( ـ في سـورية ٢ ٧٦

 ).المغرب العربي( ـ في المغرب ٣ ٧٧

  الفصل السابع الصفحة
تجارب تطوير وتحديث تعليم اللغة العربية في الوطن العربي بعض 

 للحلقة األولى من التعليم األساس
 ).١٩٨١(في الكويت  ٧٩

  ).كاتب(في السعودية  ٧٩
 ).عبد اهللا الدنان ـ الصف األلكتروني. تجربة د(في سورية  ٧٩

  ).meg(في المغرب  ٨٠

  الفصل الثامن الصفحة
 )دمة في تطوير وتحديث تعليم اللغةبعض تجارب الدول المتق(

 .تجربة فرنسا ٨٢

 .تجربة الواليات المتحدة األمريكية ٨٢

  ).NDPCMI(تجربة المملكة المتحدة  ٨٣

  الفصل التاسع  الصفحة
  ).تكنولوجيا تعلّم اللغة العربية في الحلقة األولى من التعليم األساس(

 .ت ـ عالقة اللغة العربية بتقنية المعلوما١ ٨٥

 . ـ ضرورة تطويع تكنولوجيا المعلومات للغة العربية٢ ٨٦

 ـ الخطة المقترحة لتطوير مناهج اللغة العربية في الحلقة األولى من التعليم ٣ ٨٧
 .األساس

  . ـ تحقيق أهداف التعليم بتحديث طرائقه بتكنولوجيا التعليم٤ ٨٨



 .األنترنيت) الحاسوب( ـ اللغة العربية عبر٥ ٨٩

ـ أثر تنوع استراتيجيات تقديم الحاسوب متعدد الوسائل في تنمية بعض ٦ ٩٠
 .المهارات لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساس

  الفصل العاشر الصفحة
تطوير مهارات تعلّم اللغة العربية وفق معطيات التكنولوجيا (

  )المعاصرة
  . ـ المقدمة ٩٢
 . ـ مهارة االستماع١ ٩٣

 .ارة التعبير الشفوي ـ مه٢ ٩٣

  . ـ مهارة القراءة والحفظ٣ ٩٤
 . ـ مهارات الكتابة٤ ٩٥

ـ مهارات الحاسوب٥ ٩٥ مهارة معالجة الكلمات ، مهارات حل المشكالت ،المحاكاة وتمثيل :  
  المواقف

  الفصل الحادي عشر الصفحة
  )مواد المعالجة التجريبية/ التجربة الميدانية (

 . ـ المقدمة١ ١٠٠

١٠٠ 
  ):منهج البحث وأدواته( ـ إجراءات التجريب ٢

  .                ـ اختيار عينة التجريب
  . ـ الخطوات التمهيدية لتطبيق التجربة

  . ـ إجراء االختبار
 . ـ األمور التي قامت بها الباحثة بحسابها ومواعيدها

  :  ـ تصميم أدوات البحث٣ ١٠٢
    ـ هدف االختبار التحصيلي 

  . مفردات االختبار التحصيلي  ـ أشكال

  : ـ صوغ بنود االختبار وتعليماته٤ ١٠٣
  . ـ بناء االختبار



 ).تجربة تمهيدية( ـ تجربة االختبار 

  . ـ مالحظات الباحثة٥ ١٠٤
  .ـ موضوعية االختبار

  .ـ صدق االختبار
 .ـ ثبات االختبار

  :ـ تصميم وتطوير االستبانات٦ ١٠٥
  .راءـ تصميم وتطوير استبانات اآل

  .ـ إعداد استبانات اآلراء
  .ـ استبانة الطالب
  .ـ استبانة المعلم

  .ـ الهدف من االستبانات
 .ـ نتائج االستبانات

 .ـ تحليل النتائج وتفسيرها٧ ١٠٨

 . ـ الخالصـة٨ ١٠٨

  .ـ نماذج من استبانة الطالب واستبانة المعلم٩ ١١٠

 )التوصيـات(الفصل الثاني عشر  الصفحة
  :يات تتعلق بـ  توص ١٢١

 . ـ المعلم١

 . ـ المتعلم٢ ١٢١

 . ـ واضعي برامج تعليم اللغة العربية٣ ١٢٢

 . ـ أنشطة التعلم٤ ١٢٣

 . ـ أخصائي تكنولوجيا التعليم٥ ١٢٣

 .ـ القائمين على عملية التقويم٦ ١٢٤

 )مقترحات البحث(الفصل الثالث عشر  الصفحة
استخدام تكنولوجيا التعليم وإعدادها في اللغـة       تصميم برامج تعتمد على     : أوالً ١٢٦

  .العربية
  : ـ مشروعات لتطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا الحديثة١



  ) .دول الخليج(ـ مشروع تأسيس المركز التربوي للغة العربية 

  ).مصر(ـ مشروع معمل اللغة العربية 

المنظمة العربية للتربيـة    (علوماتية  ـ تعليم اللغة العربية المبرمج بالحاسوب والم      
  ).والثقافة والعلوم

  ).سورية ـ دمشق( ـ تجربة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

  ).مصر ـ القاهرة( ـ تجربة لسان العرب في 

 ).الخليج العربي ـ مناهج السعودية(ـ سلسلة الدوالج 

العربيـة باسـتخدام    ـ مشروعات مقترحة  فـي مجـال  تعلـم اللغـة              ٢ ١٢٨
  :التكنولوجيا الحديثة

  ).حاسوبياً( ـ مشروع الموجة الثانية لمعالجة اللغة العربية آلياً 

 . ـ مشروع بناء معجم عربي على أساس قواعد ذخائرالنصوص

 .الحاجة إلى نهضة لغوية مبرمجة حديثة موجهة متطورة: ثانياً ١٣٠

ها تكنولوجيا التعليم في تعلم اللغة العربية       التغيرات التي يتوقع أن تحدث    : ثالثاً ١٣٠
  :في الحلقة األولى من التعليم األساس

  ).child(    ـ نموذج مشروع فلوريدا 

 .اإلنجازات الملموسة لمعالجة اللغة العربية حاسوبياً: رابعاً ١٣٣

 .المقترحات واإلجراءات: خامساً ١٣٣

  الفصل الرابع عشر  الصفحة
  )خالصـة البحـث(

  .ـ خالصة البحث باللغة العربية  ١٣٨

  .ـ خالصة البحث باللغة االنكليزية  ١٤٤

  الفصل الخامس عشر  الصفحة
  )المالحق(

ـ دروس تطبيقية لللغة العربية مصممة على الحاسوب للحلقة األولى من   ١٥١
  .التعليم األساس

ممة على    ـ بعض البرامج المتوافرة في مجال تعلم اللغة العربية المص           ١٦٤
  .الحاسوب



  الفصل السادس عشر الصفحة
  )المراجع(

ـ ثبت بأسماء المصادر والمراجع والمؤتمرات والدراسات والمجـالت           ١٦٧
والدوريات والمنظمات والرسائل الجامعية والمراجع األجنبية ومواقـع        

  .تربوية على األنترنيت
 
 
 
 

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الفصـل األول

  المقـدمة

  
  .وم اللغة ـ مفه١

  ).أصلها( ـ  نشأة اللغة العربية ٢

  . ـ تعريف اللغة األم٣

  . ـ تعريف اللغة العربية٤

  . ـ سمات اللغة العربية٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـ مفهوم اللغة١
 أمـا   ، وردت آراء كثيرة لعلماء عرب وغربيين في تفسير أصل اللغات واختلفوا في ذلك            

،  إلى أهل األرض ميز بها اإلنسان من سائر المخلوقـات          إنها هبة اهللا  : العلماء الغربيون فقالوا  
 وقد أخذ بالرأي األول     ،إنها من صنع اإلنسان واختراعاته    :  ومن قائل  ،أي إنّها من أصل إلهي    

) ـه١١٦٤م ـ  ١٧٥٠( حين اعترف في رسالته التي ظهرت سنة ، روسوالفيلسوف الفرنسي
 بشرـ ٣("  والذي علّمه الكالم هو اهللا نفسه      ، جيداً لقد تكلّم آدم وتكلّم   " :باألصل اإللهي حيث قال   

 الذي استدّل على بطـالن نظريـة        هيدر، أما الفريق الثاني فقد تبناه العالم        ،)١١٦قضايا لغوية   
 ثم جـاء    ،األصل اإللهي، بما يوجد في اللغة اإلنسانية من عيوب اللغة وبين مصدرها اإللهي            

 إال في أثواب    ،اإلنسان ال يفكّر حتى فيما بينه وبين نفسه       إن  : "علماء فقه اللغة المحدثون فقالوا    
  ). عبد العظيم ديب.مقال د ١٤٠٢ مجلة األمة ربيع األول( "من اللغة

  :    وقال األخطل
الكالم بين الفؤاد وإنّما           جعل اللسان على الفؤاد دليال             إن   

  )١(. واللغةولعل الصواب يؤكد الصلة الحتمية بين الفكر
ال يقتـصرعلى اللغـة     ،  أن مفهوم اللغة مفهوم شامل وواسع      محمود السيد ويرى الدكتور   

بل يشمل المكتوبة أيضا،ً واإلشارات، واإليماءات، والتعبيـرات الوجهيـة التـي            ، المنطوقة
  )٢(.تصاحب عادة سلوك الكالم

وفي . تفسير أصل اللغات  والمحدثين في   ، والعرب القدامى ، وهكذا اختلف العلماء الغربيون   
وهو قادرعلى جعله يتكلم بأحسن لغـة       ، الحقيقة إن اهللا خلق اإلنسان في أحسن تكوين وتقويم        

  .وأجودها
  :ـ نشأة اللغة العربية٢

  ما أصل اللغة؟ وكيف نشأت؟
  :يرى العلماء أن اللغة تأخذ ثالثة اتجاهات

  ". آدم فهي وحي من السماءمن السماء بمعنى أن اهللا علّمها" اللغة توفيقية :األول
  . يتجه إلى أن اللغة مواضعة واصطالح من صنع اإلنسان:الثاني
  . يوفّق بين االتجاهين األول والثاني:الثالث

، كدوي الريح، إنّما هو من األصوات المسموعات، وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها
  )٣(.ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد، وخرير الماء ونحو ذلك

                                                 
  ).٢٥- ٢٤-١٩-١٨ (ص، ١٩٩٨ -  لبنان-)خصائص العربية وطرائق تدريسها(  نايف محمود،معروف. د  (1)
  ).١١ (ص ،١٩٨٨ -دمشق/ سورية- )في طرائق تدريس اللغة العربية(  محمود أحمد،السيد.د  (2)



وعلّـم آدم   "  ودليله على ذلك قول اهللا عز وجل       ، فيقول إن لغة العرب توقيف     الصاحبيأما  
وهي هذه األسماء التي    ، علّمه األسماء كلها  : فكان ابن عباس يقول   ، )٢/٣١البقرة(" األسماء كلها 

.يتعارفها الناس من دابة وأرض وجمل وأشباه ذلك من األمم وغيرها
)٤(  

  :نشأتها
 إلـى مقـاطع   ، أن أغلب الظن أن اللغة نشأت متدرجة من إيماء وإشـارات     اءالعلميرجح  

 ومنها محاكاة لألصوات، وكان للبيئة والزمان تأثيرهما الفعـال،          ،صوتية على أبسط ما تكون    
.فكان التشتت والتشعب

)٥(  
 فحاول أن يكشف عما كانت عليـه        ،وبعضهم نظر إلى موضوع اللغة من الناحية الصوتية       

 فوجدوا أنها سارت في ثالث      ، وعن مراحل ارتقائها   ،في مبدأ نشأتها  ،  اللغة اإلنسانية أصوات  
  :مراحل

  .مرحلة الصراخ: المرحلة األولى
  .مرحلة المد: المرحلة الثانية
  . مرحلة المقاطع: المرحلة الثالثة

 اللغـات  –اللغات المتصرفة : لى ثالثة أقسامع فقد قسم اللغات اإلنسانية      شليجلأما العالمة   
.وتابعه فيها جمهرة كبيرة من علماء اللغة، اللغات غير المتصرفة اللصقية أو الوصلية ـ

)٦(  
  : التي قيلت في نشأة اللغة فتتلخّص فيالنظرياتأما 
 فعلّمه النطـق    ،الفضل في نشأة اللغة اإلنسانية يرجع إلى إلهام إلهي هبط على اإلنسان            -١

  .وأسماء األشياء
  . وارتجال ألفاظها ارتجاالً، واالتفاق،حدثت بالتواضعاللغة ابتدعت واست -٢
 زود بها في األصل جميع أفراد النوع        ،الفضل في نشأة اللغة يرجع إلى غريزة خاصة        -٣

  .البشري
 وسارت في سبيل الرقي شيئاً ،اللغة اإلنسانية نشأت من األصوات الطبيعية -٤

 واتساع نطاق الحياة ،رة وتقدم الحضا، تبعاً الرتقاء العقلية اإلنسانية،فشيئاً
.وتعدد حاجات اإلنسان، االجتماعية

)٧(  

                                                                                                                                            
  ).٤٧-٤٦(ص ، ١٩١٣،القاهرة، )الخصائص(أبي الفتح عثمان ، ابن جني  (3)
- ٣١(ص ، بيروت/ لبنان-)كتاب الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها(أبو الحسن أحمد ، بن فارسا  (4)
٣٣- ٣٢.(  
  ).١٧- ١٢(ص ، ١٩٨٨،دمشق، )طرائق تدريس اللغة العربية(محمود ، السيد.  د (5)
  ).٥٩(ص، ١٩٧٠،بيروت، )دراسات في فقه اللغة(صبحي ،  الصالح (6)
  ).١٠٤-٩٦(ص ، )علم اللغة(علي عبد الواحد ، وافي.  د (7)



وهي التي وصلتنا   .  واألدب ، والتأليف ،فاللغة العربيةهي التي ما نزال نستخدمها في الكتابة       
والواقع أن اإلسالم واجه حين ظهـوره       . ة النبوية  والسنّ ، والقرآن ،عن طريق الشعر الجاهلي   

فزاد ، عامتهم ال، عن خاصة العرب،جديرة أن تكون أداة التعبير ، موحدة ، مصطفاة ،لغة مثالية 
 ذلك اللسان المثـالي  ، بلسان عربي مبين، وقوىمن أثرها بنزول قرآنه  ،من شمول تلك الوحدة   

 أو بأي من مثله أدعى إلـى        ،وبلغائهم أن يأتوا بمثله   ، وكان تحديه لخاصة العرب   . المصطفى
وأعانهم علـى  .  دعا العامة إلى تدبر آياته وفقهها وفهمها    على حين  ،تثبيت تلك الوحدة اللغوية   

. ومراعاة اللهجات في أحرفه السبعة المشهورة،ذلك بالتوسعة في القراءات
)٨(  

  :ـ تعريف اللغة األم٣
معجـم لـسان    ففـي   ، تعددت األقوال في تعريف اللغة واختلفت اآلراء في أصل كلمة لغة          

اللغة هـي أصـوات     :" جاء ) ١١٦ الصفحة -١الطبعة  -٢٠ء  البن منظور المصري وفي الجز    ( العرب
 وثمة من يرى بأن كلمة لغة قد تكون مأخوذة من لوغـوس             ،"يعبر بها كل قوم عن أغراضهم     

  .)٧٢٦ ص-١٩٦٦-١٩ ط-بيروت- المنجد-لويس معلوف( كلمةاليونانية ومعناها 
 Enscyclope die la grannde 1885-1901ىالكبـر  الفرنسية األنسكلوبيديا أما في 

art:parole) ( ،    فقد أوردت أن اللغة أول األمر استطالة للنشاط البدني كله، بمـا فيـه مـن
 لكن هذه االستطالة قد تطورت شيئاً فشيئاً، لتـصل إلـى تلـك              ،قسمات وتأشيرات باألعضاء  

الصور المجردة من الكالم، لتصبح كالً قائماً بذاته حيث تشتق كلمة داللتهـا مـن الكلمـات                 
  .ألخرىا

 ,Social sciences encyclope dia( دائرتي المعارف البريطانية والعلـوم االجتماعيـة    وفي

article,language(،من ،على بقية صور االتصال األخرى ، جاء أن للغة األصوات أفضلية عند األمم 
.ا كلية من غير أن تعوض عنه،وهذه الصور األخرى تتمم لغة الكالم. كتابة وإيحاءات وغيرها

)٩(  
.  أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم       : بأنَّها حد اللغة : " في الخصائص  ابن جني وذكر  

 وهي ما يميز اإلنسان من      ، وهي نتيجة التفكير   ، وهي األهل  ، وهي الوطن  ،فاللغة هي اإلنسان  
  لكن عندما عرفت الكتابـة     ،واألصل في اللغة أن تكون مسموعة     ".  وهي ثمرة العقل   ،الحيوان

 أصـبحت هنـاك لغـة       ، أو مكتوبة على الـورق     ،بالرسم، أو بالحرف، منقوشة على الحجر     
 إحداهما سـمعية، واألخـرى      ،وأصبحت هناك لغتان  .  أي أن اإلنسان يقرؤها بعينه     ،مقروءة
 ساعدت على تناقـل     ، بينما الكتابة رموز تمثيلية    ، كون األصل في اللغة هو الصوت      ،بصرية

                                                 
  ).٥٩(ص ، ٤ط،١٩٧٠، بيروت، )دراسات في فقه اللغة(صبحي ،  الصالح (8)
  

  ).١٠-٩(ص ، )في طرائق تدريس اللغة العربية(محمود ، السيد. د (9)



 ، أما تصريفها ومعرفة حروفها فهي فُعلـة       ، والمجموعات اللغوية  الصوت اللغوي بين األجيال   
ويعـد  . يلغي - لُغات ولُغون وقيل فيها لَِغي     : وقالوا فيها  ، وأصلها لُغْوة  ،من لَغَوتْ أي تكلّمتْ   

  :تعريف ابن جني هذا تعريفاً جامعاً مانعاً، حيث يتضمن العناصر األساس للغة وهي كونها
  .نطوقةنظاماً من األصوات الم -١
 .يستخدمها مجتمع من بني اإلنسان -٢

 .تستخدم للتفاهم والتعبير عن المشاعر واألفكار -٣

  ".حد اللغة كلُّ لفٍظ وضع لمعنى:" في مختصره ابن الحاجب وقال
اللغـات عبـارة عـن األلفـاظ الموضـوعة          : "ي في شرح منهاج األصول    األسنووقال  
  )١٠(."المعاني
أن اللغة في المتعارف، هي عبارة المتكلم عـن مقـصوده،           اعلم  : " فقد قال  ابن خلدون أما  

 ،هـو اللـسان   ،   فالبد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها         ،وتلك العبارة فعل اللسان   
.وهو في كل أمة بحسب اصطالحاتهم

)١١(  
 ،"استعمال رموزصوتية مقطعية يعبر بمقتضاها عن الفكـر       :" اللغة بأنها ) Miller(ميللروعرف  

Miller (g.a) :language and communication, megraw, hill book coine USA) 1950(، جون  وقال
 وتتابعـات هـذه   ،إنها ذلك النظام المتشكل من األصوات اللفظية االتفاقيـة " :)Carooll john( كارول

تي يمكنها  وال،األصوات التي تستخدم أو يمكن أن تستخدم في االتصال المتبادل بين جماعة من الناس        
 Carroll,john: The study(". اإلنسانية واألحداث والعمليات في البيئة ،أن تصنّف بشكل عام األشياء

of language, Harvard university press, Cambridge, 1966(، هيرلوك  أما  
)Hurlock(  أحـد   هو إال  وأن التعبير بأصوات مقطعية ما    ، إنها تشمل صور التعبير قاطبة    " : فقد قال 

)١٢(.).Hurlock(e.b):Clinical neurology) ivingstone LTD,edimburgh" أشكال اللغة
   

 وتنفيذ رغباته في المجتمع الـذي يعـيش   ،بأنها وسيلة الفرد لتلبية حاجاتهآخرون  وعرفها  
ـ  وعلـى تجار   ،هميب واالطالع على تجـار    ، وعن طريقها يمكنه التفاهم مع اآلخرين      ،فيه ب ي

وهي وسيلة لنقل المعـارف العـصرية فـي مختلـف           . خرى ماضياً وحاضراً  المجتمعات األ 
.المجاالت

)١٣(  

                                                 
  ).١٥-١٤-٨-٧(ص ، )المزهر في علوم اللغة وأنواعها(عبد الرحمن جالل ، السيوطي. د (10)
    -��� 	
�ء ، )ا�����(أ
� ا���� ���ن ،  ا�  ).١/٧٣(ص ، )١(ا�

  ).١٦(ص ، ١٩٩٨، )بية وطرائق تدريسهاخصائص العر(نايف محمود ، معروف.  د (11)
  ).١٠-٩(ص ، ١٩٨٨، )في طرائق تدريس اللغة العربية(محمود ، السيد. د (12)
  ).١( ص -١٩٩٦-)أهمية اللغات في العالم(أحمد محمد ، صالح. د (13)



 والمعنى  ، والصوت ، والكالم ، أن اللغة   سوسير يفردينان د وأكّد العالم اللغوي السويسري     
  . تشير إلى أفكار مختلفة،وعرفها بأنّها نظام من الرموز المختلفة. جزء من الكالم

وعد .  أهمها التفريق بين اللغة والكالم     ، جملة من المفاهيم الجديدة    كما أورد في علوم اللغة    
 ، وعلم اللغة جـزء منهـا      ، نظاماّ من العالمات   عدها و ا، وتنبأ بالسيميولوجي  ،األدب تابعاً للغة  

بوجود مستويات داخل    ، وربطت بين النقد واللغة    ،فكانت علوم اللغة أساساً قامت عليه البنيوية      
 ، والنحوي ، والمستوى الصرفي للكلمة   ، ومخارج الحروف وأنساقها   ،الصوتيالنص كالمستوى   

. ومستوى تداخل اللغة،والداللي
)١٤(  

 وتفسير عمل اآلليات    ،والفكر اللغوي الحديث اهتم بالكشف عن ماهية البنية اللغوية العميقة         
ليمهـد   ،مدلولهالدقيقة لمنظومة اللغة، فقد قامت البنيوية لدى دي سوسير على ثنائية الرمز و            

  . المعروفالثنائي وجوهرها ، مع المعلوماتية،بهذه الثنائية للقاء اللغة
 فقـد   ، ورابطة العقد في خريطة المعرفـة اإلنـسانية        ،ولما كانت اللغة هي سندريال العلوم     

 ونقـد األدب  ، طبقت في مجـاالت علـم الـنفس        ،امتدت البنيوية إلى مجاالت معرفية أخرى     
وقد يكون من المناسب في هذا المجال القول بأن          ،ت السياسية واالجتماعية   والتنظيما ،والشعر

لنقـد  ) نظريـة  (ن وضع أسساً علمية   مم من أوائل كتّاب العربية،    كان   عبد القاهر الجرجاني  
  . وهي تلك التي أشار إليها في نظريته للنّظم،األدب والشعر

 أو  ،دام الدارسين لها وسـيلة للـتعلّم       إلى استخ  )اللغة األم في التعليم    (ومن هنا تشيرعبارة  
ينبغي أن تشمل ،  أما بعض الخبراء فيرون أن عبارة اللغة األم في التعليم ،تعليمها مادة دراسية  

 حيث  ،وقد يشار إليها بعبارة اللغة األصلية     . والتعليم بوساطتها على حد سواء    ، تعليم هذه اللغة  
االت كثيرة، عامـل مـساعد علـى اكتـساب          بينت الدراسات أن استخدامها في التعليم في ح       

سية األخرى وعلـى تعلّـم لغـة        ا وعلى التحصيل الدراسي في المواد الدر      ،المهارات اللغوية 
.ثانية

)١٥(   
 ، وملهمة المبـدع   ، وراعية المتعلّم  ،وتبقى اللغة شريكة ثدي األم في إيضاح وعي الصغير        

ن مفتاحيتان ساحرتان لهما أكبر األثـر       عبارتا"حب اللغة وممارسة اللغة     " فـ. وهادية المتلقي 
، والتعبير،  تستخدمه الجماعة في التفكير    ، رمزي ، فاللغة نظام صوتي   ،في حياة اللغة أو موتها    

 وهي النظـام    ، فهي الهواء الذي تتنفسه الجماعة     ، واللغة تحمل المجتمع في جوفها     .واالتصال
دورها إلى وسائل وأدوات تـشكّل       لتستحيل ب  ، وأفكار ،في ضمائرها من معان    الذي يترجم ما  

                                                 
  ).١٥٦٣(العدد ، الحوار المتمدن، )مقال موت المؤلف وخلود األثر(إبراهيم ،  سبتي (14)
  ).١٦-١٥(ص ، ٢٠٠٣، )التعليم في عالم متعدد اللغات(ونسكو  الي (15)



 ، وعن حدود عقليـانيتهم    ، وتكشف عن طبقاتهم وجذور نشأتهم     ، وتوجه سلوك أفرادها   ،حياتها
  .وميولهم الفكرية

 وثقافة كـل    ، وهي أداة صنع المجتمع    ، وحدود لغته هي الهوية    ، وعالمه ،وهي قدر اإلنسان  
 فال حضارة إنسانية من ،نها وأدبها وفي معجمها ونحوها ونصوصها وفا،مجتمع كافية في لغته

  .دون نهضة لغوية
 ، في شبكة من عالقات الوفاق،واليخفى علينا أن اللغة هي األم التي تنسج الغزل المجتمعي       

 ، فال وفاق بال لغة    ، ومعتقداته ، ونظمه ، ومؤسساته ، وجماعاته ،التي تقيمها بين أفراد المجتمع    
 حيـث   ،هم بدوره في صياغتها   اة المجتمع الذي يس   هم في صياغ  اكما تس . والمجتمع بال وفاق  

 والمعنى  ،أنّه ال يمكن التصدي لدراسة العالقة بين الذات المعبرة        ، تؤكد الفلسفة اللغوية الحديثة   
فالجماعة الناطقة باللغة هي التي     . وهي تعمل في سياقها االجتماعي    .  دون رصدها  ،المعبرعنه

فاللغة هـي األم     . اللغة في غمرة قيامها بأنشطتها اللغوية      هاتعمالتهب األلفاظ معانيها خالل اس    
 والتحرم  ، وتغفر للعامة تجاوزها   ، والتضيق ذرعاً بصراحة كلماتها    ،التي ترعى كل ناطق بها    

.النخبة من تميزها
)١٦(  

  :ـ تعريف اللغة العربية٤
) لغة(ن كلمة    أجمعوا على أ   فعلماء المعاجم العرب  ، اختلفت اآلراء في تعريف اللغة العربية     

بينما ذهب فريق آخر إلى أن الكلمة منقولة من اللغـة    ، ذات جذور عربية  ، كلمة عربية أصيلة  
ثم عربوها إلى لوغوس وأعملوا فيها اإلعـالل        ، ومعناها الكالم أو اللغة   ، )وسجلو(اليونانية  
انتحـاء  : "بقوله) ابن جني(على النحو الذي رسمه  ، وغيرهما من الظواهر الصرفية   ، واإلبدال

حتى اندرجت ضـمن    " أو بناء ، أو إعراب ، أو حذف ، أو إبدال ، سمت كالم العرب من إعالل    
  )١٧(."الكلمة العربية على الوجه الذي نراه

ي فقد ذهب إلى أن العرب تشتق في كثير من كالمهـا أبنيـة              الخليل بن أحمد الفراهيد   أما  
:  العرب مبني على أربعة أصـناف      وكالم، المضعف في بناء الثالثي المثقل بحرف التضعيف      

.الثنائي والثالثي والرباعي والخماسي
)١٨(

  

                                                 
الفـصل  ، )٢٧( الكتاب رقـم     - سلسلة الفكر العربي للتربية وعلم النفس      -)التربية وثقافة التكنولوجيا  ( علي أحمد   ،  مدكور (16)

  ). ١٥٥(ص ، )٤(
  هـ ١٥٧١مصر ، )٢/١٣٤بغية الدعاة(عثمان بن عمر ، أبي بكر(17)
-٣٧( ص –البـاب األول  ، )فقه اللغة وخصائص العربية وطرائق نموها(صالح رواي  .د: ن األصل مأخوذة م  -    

٣٩ .(  
  ).٤٢( ص – الجزء األول -)كتاب العين(الخليل بن أحمد ،  الفراهيدي (18)



استطاعت أن تعبر ، فهي لغة مكتملة النمو،  قالوا بأن اللغة العربية مغرقة في القدموآخرون
وهـي  ، وهي التي حددت هوية العربي    . واألحاسيس، والصور، عن دقائق المشاعر اإلنسانية   

يصل إلى آفـاق العالميـة      ، وعالمياً، وخصائصها الذاتية منحى إنسانياً   تنحو في ثنايا تكوينها     
واختارها اهللا ـ سبحانه  ، وقد تجسد هذا المنحى عندما أصبحت لغة الوحي اإللهي، واإلنسانية

وكـذلك  ، )٢/١٩٥الشعراء(" عربي مبين: "وتعالى ـ لغة التنزيل العزيز إذ يقول في محكم آياته 
  .)٧الشورى(" اًأوحينا إليك قرآناعربي

وهكذا وجدت اللغة العربية مجالها الحيوي في عالمية الدعوة اإلسـالمية بوصـفها لغـة               
.القرآن

)١٩(  
بـل هـي    ، وتراكيب فقط ، ومواصفات، ورموزاً، وأكّد بعضهم اآلخر بأنها ليست أصواتاً     

حيـث  ، وهي أداة أساسية للعالقات الثقافية الخارجيـة      . ورؤية للحياة ، وأسلوب تفكير ، منطق
إنها عالقـة   ، واالتصال، والتعبير، فهي منهج ونظام للتفكير   . تملك كل المقومات التي تؤهلها    

  .له قوانينه الداخلية الخاصة، بما يشكل نظاماً ونسقاً خاصاً، دالّة بين المعاني واأللفاظ
. لهاالتعبر فقط عن األفكار بل تشكّ  ، فهي خاصة إنسانية  ، وهي سمة إنسانية لجنسنا البشري    

  .واللغة تولّد الفكر. والتفكير ليس إال لغة صامتة
ألن عملية االتصال بين المتكلم     ، والمهارات، يتطلّب الكثير من المعارف   ، وهي نظام دقيق  

وكل خطوة مـن خطـوات      ، تمر بعدة خطوات في غاية الدقة     ، أو الكاتب والقارئ  ، والمستمع
، في األسرة ، وغير مباشرة ،  بطريقة مباشرة  ،وتدريب، تحتاج إلى تعليم  ، عملية االتصال هذه  

  )٢٠(.واإلعالم والفنون واآلداب، ومن خالل المناهج المدرسية
وقد اهـتم الفكـر     ، واالتصال، والتعبير، مفهوم اللغة منهج ونظام للتفكير    "هنا نستنتج بأن    

دقيقـة  وتفـسير عمـل اآلليـات ال     ، بالكشف عن ماهية البنية اللغوية العميقة     ، اللغوي الحديث 
التي  ،بأنها واحدة من اللغات اإلنسانية المعاصرة      "تميزت عندها اللغة العربية   ، لمنظومة اللغة 

  )٢١(."وهي إحدى لغات منظمة األمم المتحدة، والمسلمين، يتحدث بها الماليين من العرب
  :ـ سمات اللغة العربية٥

 وهي أكثر اللغات اإلنسانية ارتباطاً ،تعد اللغة العربية أهم مقومات الثقافة العربية اإلسالمية      
لذلك صمدت أكثر من سبعة عشر قرنـاً سـجالً أمينـاً            . وشخصيتها، وهويتها، بعقيدة األمة 

                                                 
  ).٥-٤-٢( ص -)عالمية اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم(عبد الكريم ، خليفة. د (19)
  ).٢-١( ص -اليمن/صنعاء)لغتنا العربية وعاء ثقافتنا(أحمد يوسف ، عيالقر. د (20)
  ).١/٣( ص -ايسسكو-)اللغة العربية للجميع(عبد البديع ، قمحاوي.  د (21)



وهم يقودون ركب الحـضارة التـي       ، وشاهداً على إبداع أبنائها   ، وازدهارها، لحضارة أمتها 
.سادت األرض حوالي تسعة قرون

)٢٢(  
، وإيجازهـا ، ودقة تعبيرها ، وإعرابها، ومفرداتها، وفهالذلك اتسمت بسمات متعددة في حر     

من أغرب المدهشات أن تنبـت تلـك اللغـة          " : يقول فيها  أرنست رينان وهذه السمات جعلت    
تلك اللغة التي فاقت    ، عند أمة من الرحل   ، القومية، وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى      

  ". مبانيهاوحسن نظام، ودقة معانيها، بكثرة مفرداتها أخواتها
مايمكنهـا مـن    ، والمرونـة ، إن اللغة العربية من اللين    " :فيقول) وليم ورل (أما األمريكي   

من اللغات  ، وهي لم تتقهقر فيما مضى أمام أية لغة أخرى        ، التكيف وفق مقتضيات هذا العصر    
أنـور  ( كما حافظت عليه في الماضـي     ، وستحافظ على كيانها في المستقبل    . التي احتكّت بها  

  ). القاهرة-٢٨ مطبعة الرسالة ص- اللغة العربية بين حماتها وخصومها-لجنديا

، إن اللغة العربية الشريفة آية للتعبير عـن األفكـار         ) "يجويد(ويرى المستشرق االيطالي    
كالضاد والظاء والعين والغين ، فحروفها تميزت بانفرادها بحروف ال توجد في اللغات األخرى

وبحركة البناء في الحرف الواحـد      ، وبثبات الحروف العربية األصيلة   ، والحاء والطاء والقاف  
  .وبالعالقة بين الحرف والمعنى الذي يشير إليه، بين المعنيين

منطقيـة فـي    (وبمنطقيتهـا ، والتوالـد ، والتكاثر، واالتساع، أما مفرداتها فتميزت بالمعنى   
.ودقة التعبيرعن المعاني، ازمن حيث الدقة في الداللة وااليج، ودقة تعبيرها، )قوالبها

)٢٣(  
والتفاضل بين اللغات يكون    ، وموسيقاها، إن لغة العرب تمتاز بجمالها    :"نااليطاليولذلك قال   

  .في كثرة إنتاجها األدبي والفكري ال في عدد ألفاظها
ليست لغة العرب أغنـى     " :يشير إلى غنى اللغة العربية في قوله      ) فرينباغ(والعالم األلماني   

وإن اختالفنا عنهم فـي     ، بل الذين نبغوا في التأليف بها ال يمكن حصرهم        ، العالم فحسب لغات  
حجاباً ال نتبين ، وبين ما ألفوه، أقام بيننا نحن الغرباءعن العربية    ، واألخالق، والسجايا، الزمان

 -القـاهرة  - مطبعة الرسـالة   –اللغة العربية بين حماتها وخصومها      /أنور الجندي (" ماوراءه إال بصعوبة  

  ).٢٨ص

)٢٤(".ن لغتهم تمتاز بالوضوحإ" : فيقولون عن العربالفرنسيونأما 
  

، قدرتها الفائقة على االشتقاق   ، مما سبق نرى بأن مايميز اللغة العربية من اللغات األخرى         
إلـى  ، واحتواء األلفاظ من اللغات األخرى    ، وقدرتها على التعريب  ، واأللفاظ، وتوليد المعاني 

                                                 
  ).١٨٢( ص- مصر/القاهرة- )التربية وثقافة التكنولوجيا(أحمد علي ، مدكور. د (22)
  ). ٢٠٩-٢٠٨-٢٠٣-٢٠٠٢( ص -١٩٨٨ دمشق -)طرائق تدريس اللغة العربية(محمود ، السيد.د. أ (23)
  ).٥٨( ص-)اللغة العربية المعاصرة(محمود كامل ، حسين.د  (24)



أكـسبتها الـسعة   ، وهذه السعة في المفردات والتراكيب . وكثرة أوزانها ، رة صيغها جانب غزا 
  .والقدرة على التعبير بدقة ووضوح

  ):أم اللغات( في اللغة العربية حافظ إبراهيمقال 
  

ــاً   ــاب اهللا لفظ ــعتُ كت وِس
 وحكمةً

 وما ِضقْتُ عن آٍي به وعظاِت  

اليوم عن وصِف ’ فكيف َأضيق
        آلة      

  لمخترعاِت   أسماء وتنسيِق  

           كامن رفي أحشاِئِه الد فاتي؟  أنا البحردعن ص فهل سألُوا الغواص 

إن اللغة كائن حي وكل كائن حي يخضع لقوانين الحياة          " :وهنا أيضاً تصدق مقولة العلماء    
  :ميسها بمقولةوتختم الحياة نوا، والتنافس، والتحدي، والصراع، التطور: ومنها

  )٢٥(."ىيظل البقاء لألصلح واألقو"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).٥-٤-٢( ص -)عالمية اللغة العربية ومكانتها بين لغات االعالم (معبد الكري، خليفة.د  (25)



  الفصـل الثـاني
  

  أهمية اللغة العربية

  

  . ـ خصائصها ـ مزاياها١

 ـ موقعها بين اللغات األخرى ـ عالمية اللغة ٢

  .العربية

  . ـ دورها القومي٣

  . ـ وظائفها في حياة الفرد والمجتمع٤

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :العربية ـ خصائصها ـ مزاياهاأهمية اللغة ـ ١



   والـشعوب  ، التي تجمـع بـين الـشعوب العربيـة        ،  هي العروة الوثقى   اللغة العربية إن
وبهذا المعنى فإن الوفاق العربي . التي شاركت في ازدهار الثقافة العربية اإلسالمية   ، اإلسالمية

لقرآن الكريم، ولغة الثقافة    ال بد أن يقوما على هذا األساس المتين؛ لغة ا         ، والتضامن اإلسالمي 
والعمـل علـى    ، ومن هنا تبدو األهمية الكبرى لتدعيم مكانة اللغة العربية        . العربية اإلسالمية 
ألن في ذلك حمايـة لألمـن       . حتى لغير الناطقين بها من الشعوب اإلسالمية      ، نشرها وتعليمها 

  .لألمة العربية اإلسالمية ، الثقافي الحضاري
   ودعامة النظـام العربـي     ، وقاعدة كيان ،  اللغة العربية هي قضية وجود     وهذا يؤكد لنا بأن

المتمثلة فـي جامعـة     ، الذي يستند إلى مرجعية العمل العربي اإلسالمي المشترك       ، اإلسالمي
فهي وعاء الثقافة، واألداة المثلى لمعرفة مبادئ . وفي منظمة المؤتمر اإلسالمي، الدول العربية 
)١(وهي إلى ذلك لغة التراث العربي اإلسالمي      . امهوفهم أحك ، الدين الحنيف 

على مدى أربعـة     
عشر قرناً، ولغة التعليم والتعلّم في المدارس، على امتداد الوطن العربـي، وفـي الجامعـات       

وهي لغة الكتب والمجالت، ونشرات األخبار، والمؤتمرات، والمناظرات والخطابة،         . العربية
    ضروري من أجل التماسـك الثقـافي لألمـة         ، ثاً وقراءةً وكتابةً  لذا فإن إتقانها استماعاً وتحد

.ولإلبداع الفكري المتميز، العربية
)٢(

  

وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحقّ الملكات،        : " في اللغة العربية     ابن خلدون يقول  
  ).٥٤٦ابن خلدون ـ المقدمة ـ ص(". وأوضحها بياناً عن المقاصد

، اللغات وأوسعها، وتتمتّع بثراء عز نظيره في معظم لغات العالم           أفضل    ابن فارس ورآها  
، وهو ما توصل إليـه      "وليس أدّل على اتساعها من استقصاء أبنية الكالم، وهو تراكيب اللغة          "

أن عدد أبنية العربية المستعمل منه      ): "العين(حيث ذكر في كتابه     ، ي الفراهيد الخليل بن أحمد  
، والخماسي من غير تكـرار    ، والرباعي، والثالثي، من الثنائي ، ربعوالمهمل على مراتبها األ   

ن أن المستعمل منها ال يزيد على ثمانية الباحثوفي حين يرى ) ".  كلمة١٢ و٣٠٥ و٤١٢(هو 
  ).١٨ ،١٧ ـالصالح ـ دراسات في فقه اللغة العربية ص ٤٤حماده ـ عجيب اللغة ـ ص٣(" ألف كلمة 

غة التامة الحروف، الكاملة األلفاظ، إذ لم ينقص منها شيء مـن            الل: "ي أنها القلقشندويرى  
الحروف، فيشينها نقصانه، ولم يزد منها شيء فيعيبها زيادته، وإن كان له فروع أخرى مـن                

فهي راجعة إلى الحروف األصلية، وسائر اللغات، فيها حروف مولّدة، وينقص عنها ، الحروف
  ).١٤٩ـ١٢/١٤٨القلقشندي ـ صبح األعشى"(حروف أصلية 

                                                 
) يـة بـالحرف العربـي     مـشروع اإليسيـسكو لكتابـة اللغـات اإلفريق        / مـستقبل اللغـة العربيـة       ( اإليسيسكو   (1)
  . www.isesco.org.com.maـ
القاهرة / ـ مركز الضاد للتدريب ـ مصر) برنامج تعليم المحادثة باللغة العربية الفصحى(الدنّان، عبداهللا . د)2( 

  .net.aldhad.www.htm. aldannan\ )٣(ص/ ٢٠٠٦



ويورد مزايا يراها دليالً علـى      ". لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها    : " أن السيوطيويذكر  
إقامة كلمة مقام (أفضليتها، منها كثرة المفردات، واالتساع في االستعارة والتمثيل، والتعويض؛        

  ).الكلمة، وفك اإلدغام، وتخفيف الكلمة بالحذف
داللة بعض الحروف على المعـاني،      ، للغة العربية  أن من خصائص ا    ابن جني وقد الحظ   

باألحـداث المعبـر    ، وتشبيه أصواتها ، وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف      : "حين قال 
عنها بها ترتيبها، وتقديم ما يضاهي آخره، وتوسيط ما يضاهي أوسطه، سوقاً للحرف علـى               

." سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب
)٣(  

أنها نـشأت   : للغة العربية عامالن، لم يتوافرا لغيرها من اللغات السامية؛ أولهما         وقد توافر   
قد ساعد علـى بقائهـا   ، أن الموقع الجغرافي لهذا الموطن    : وثانيهما، في أقدم موطن للساميين   

أن تميزت  ، وكان من نتيجة هذين العاملين    ، متمتعة باستقاللها وعزلتها  ، أطول فترة من الزمن   
األصوات، واأللفـاظ،   : عناصرها الثالثة تتّضح بجالء في كل عنصر من       ، يرةبخصائص كث 

  :واألساليب على النحو اآلتي
انفردت العربية بثبات أصولها، إذ لم يطرأ عليها أدنى تغيير في نطـق  : أوالً ـ األصوات 

مثلما طرأ على سائر اللغات في العالم، ولعّل ذلك راجع إلى سـعة مـدرج اللغـة                 ، حروفها
عربية الفصحى، إذ لألصوات العربية نحو خمسة عشر مخرجاً، تتوزع بين الجوف والحلق             ال

. األصوات العربية د  / علي عبد الواحد  .  د - فقه اللغة  -إبراهيم أنيس -األصوات اللغوية .(واللسان والشفتين   

  ).١٦٦-١٦٥ وافي -كمال بشر
فـي أصـول   ، ا الساميات ثـروة أوسع أخواتهأنها ،  بهتمتاز فمن أهم ما :ثانياً ـ األلفاظ 
، فضالً على أنه قد يجمع فيها من المفردات في مختلف أنواع الكلمـة ـ   الكلمات والمفردات

،  ما لم يجتمع مثله    -والصفات، واألفعال، ومن المترادفات في األسماء   ، اسمها وفعلها وحرفها  
يل المثال نحو ألـف     فقد جمع للسيف على سب    ، بل ما يندر وجود مثله في لغة من لغات العالم         

قد جمع المفردات العربية المتـصلة      ، )دوهامر( أن األستاذ    ،)رينان(وقد ذكر المستشرق    . اسم
واليقف ).١٦٩:فقه اللغة (فبلغت أكثر من خمسة آالف وستمائة وأربع وأربعين         ، بالجمل وشؤونه 

 علمـاء اللغـة     وكثرة ألفاظها على  ، ووفرة مفرداتها ، اإلعجاب من غزارة مادة اللغة العربية     
 حيـث يقـول المستـشرق األلمـاني     ، بل تعداه إلى علماء اللغـة الغـربيين       ، العرب وحدهم 

إنه نهر تقوم علـى إرفـاده       ، ومعجم العربية اللغوي ال يجاريه معجم في ثرائه       :" )بروكلمان(
علماء ظ   وقد الح  ).٣١:فقه اللغة السامية  (. التي تنطق بها القبائل العربية    ، منابع اللهجات الخاصة  

قد تم ، فكل لفظ فيها  ، مناسبة ألفاظها لمعانيها  أن من أبرز ميزات اللغة العربية       ،  منذ القدم  اللغة

                                                 
  ).٤٠، ٣٩ ،٣٨(ـ ص ١٩٩٨ - لبنان ) ائص العربية وطرائق تدريسهاخص( نايف ، معروف. د  (3)



 فهـذا جـالل الـدين     ، وعناية فائقـة  ، وضعه بإزاء المعنى المنوط بالداللة عليه في دقة تامة        
سبة بين األلفـاظ    فقد كادوا يطبقون على ثبوت المنا     ، وأما أهل اللغة العربية   :"  يقول السيوطي
  ).١/٤٧المزهر(ومعانيها 

). في إمساس األلفاظ أشباه المعـاني     : (باباً سماه ) الخصائص( في كتابه    ابن جني كما عقد   
 ونقله عنه،  ذكر فيه طائفة ال بأس بها من صور التناسب بين األلفاظ ومعانيها)١/٤٤الخصائص(

أن ، ل هذه المناسبة بين األلفاظ والمعاني وتتمث،) وما بعدها١/٤٨:المزهر(). المزهر( فيالسيوطي
أو الفعل الذي يحدثه اإلنسان     ، أو الطير ، أو الحيوان ، اللفظ يحكي صوتاً من أصوات اإلنسان     

   )٤(.)٧٥:فقه اللغة.(أو غيره
تجيء دالة على ، فاألبنية والصيغ الصرفية فيها: مناسبة أبنيتها لمعانيهاومما تمتاز به أيضاً 

مما يغني القارئ عن اللجوء إلى المعاجم ، مفصحة عن الداللة المقترنة بها ،  بها المعنى المنوط 
) العين(وكذلك جعلوا تكرير  :" ابن جني  إذ يقول ، والمراجع اللغوية في فهم كل ما يقرأ أو يسمع        

ألنها أقوى من الفـاء   ) العين(وخصوا بذلك   ، فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعنى    ، وبشّر، فرح: نحو
كمـا  ). ٢/١٥٥:الخصائص(فصارا كأنهما سياج لها     ، ومكتوفة بهما ، إذ هي واسطة لهما   ، والالم

، والصلـصلة ، والقلقلة، الزعزعة: لتدل على التكرير نحو   ، تأتي المصادر الرباعية المضعفة   
توحي بالداللة على   ، وهكذا نرى أن األبنية والصيغ الصرفية     ". والقرقرة، والجرجرة، والقعقعة

. أو اطالع عليها في معاجم اللغة     ، وإن لم يسبق لنا علم بها     ، تي وضعت لتدّل عليها   المعاني ال 
 أنّك تجد األصل اللغوي للكلمة يـدل علـى          ، دوران المادة حول معنى واحد     و مما تفردت به   

. تدل على معان متقاربة ومتشابهة، ثم تجد كل ما يشتق من هذا األصل من صيغ      ، معنى بعينه 
وكـان لـه    ، وقد عني بهذه الظاهرة   . ل المعنى العام الذي يدّل عليه األصل      تدور جميعها حو  

، )العـين (بتأليف معجم   ، يالفراهيدالخليل بن أحمد    ، فضل السبق إلى ابتكارها العالم اللغوي     
يـذكر  ، إذ كان كلما تعرض اليضاح معنى لفظه        ، الذي يقوم على نظام تقلّبات المادة اللغوية      

  ).٦٧:إبراهيم أنيس. ة األلفاظ ددالل(معها تقلباتها 
بقدرتها على التـصرف فـي األسـاليب        ،  تميزت من غيرها من اللغات     : األساليب -ثالثاً

الذي يتطلّب نوعـاً معينـاً مـن        ، وذلك بحسب المقام  ، وعلى التنوع في التراكيب   ، والعبارات
كان مرتكزها فـي  و، وإيجاز وإطناب، وزيادة وحذف، من تقديم وتأخير  ، األساليب دون غيره  

وتفردت بها دون غيرهـا مـن اللغـات؛ عالمـات          ، هذه الميزة خصائص ثالث توافرت لها     
.واالكتفاء الذاتي مع الدقة في التعبير، وإيجاز اللفظ مع الداللة على المعنى، اإلعراب

)٥(  
                                                 

 الفصل الثالث - ١٩٩٣- مكتبة الزهراء-١ط). فقه اللغة وخصائص العربية وطرائق نموها ( رواي، صالح .  د (4)
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، والمترادفـات ، من الناحيـة الـصوتية      ،  أبرزتها بخصائصوهكذا تميزت اللغة العربية     
والتتغير في  ، واإلعراب، واالشتقاق، االرتباط بين الصوت والمعنى في كلماتها     وشدة  ، ضوحوالو

. الدالالت بتغيير بنية الكلمات
)٦(

   

  ـ موقعها بين اللغات األخرى ـ عالمية اللغة العربية ـ٢
في عصر ازدهار   ، اللغة العالمية األولى في مختلف العلوم والفنون      ، أصبحت اللغة العربية  

وإن عالميتها ظهرت واضحة عنـدما      ، منذ القرن الثالث الهجري   ، ارة العربية اإلسالمية  الحض
، في قرطبـة ، كانت البعثات العلمية في مختلف األقطار األوروبية تؤم مراكز اإلشعاع الثقافي          

للدراسة ، وغيرها من مراكز العلم   ، والقيروان، وتلمسان، وفارس وبجاية ، وغرناطة، وإشبيلية
  .ولغة المصادر العلمية، العلوم والفنون باللغة العربية؛ لغة التدريس والبحثفي مختلف 

نرى ، وإفريقيا، وروسيا، في أوروبا ، ولو نظرنا إلى مسار عالميتها في قارات العالم القديم        
. وصـقلية ، )األنـدلس (كان أهمها إسبانيا    ، أنها دخلت إلى أوروبا من خالل جسور االتصال       

  ـة فـي بـاريس      ، ة لدراسة اللغة العربية وتعليمها    ونشأت مراكز مختصفـي مراكـز علمي ،
وقد تركت آثارها الواضحة في مختلف الجوانب اللغوية والحضارية فـي           ، وروما، وأكسفورد

. فكثير من المصطلحات وجدت طريقها إلى اللغـة االنجليزيـة         ، حتى العصر الحاضر  ، العالم
وروبا، يعد إسهاماً علميـاً أصـيالً فـي النهـضة           وإن دخول األرقام العربية المغربية إلى أ      

  .األوروبية الحديثة
باتت تحتل في نظر جماهير هذه الشعوب مكانة االحترام         ، فاللغة العربية والحروف العربية   

حيث ، فأصبحت هذه العالمية تنفرد بها هذه اللغة من بين جميع لغات األمم األخرى            ، والقداسة
.ووسيلة االتصاالت الدولية، والمراسالت، والتجارة، واإلدارة، أصبحت لغة الثقافة

)٧(  
إن اللغـة   :" عن اللغة العربية قـال    ، بدائرة المعارف البريطانية   ، فرجسون وفي مقال نشره  

تعتبر إلى حد بعيد أعظـم      ، أو إلى مدى تأثيرها   ، العربية سواء بالنسبة إلى عدد الناطقين بها      
ظر إليهـا كإحـدى اللغـات العظمـى فـي عـالم             كما ينبغي أن ين   ، اللغات السامية جمعاء  

  )..Ferguson,C.Aarabic language encyclopedie) britanico.2/1971/p.p(182-183"اليوم
، لغوياًأما ، ولغوياً، وتاريخياً، ودينياً، إذا نظرنا إليها استراتيجياً ، ويتجلى صدق هذه العبارة   
، سواء في المفردات أو في التراكيب، خصائصوما تنفرد به من   ، فإنها بما تتمتع به من مزايا     
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، أومن حيث تأثيرها في لغات أخرى كثيرة      ، واستيفائها، أو في القدرة على التعبير عن المعاني      
  .تستحق بكل المعايير أن تكون لغة عظيمة تستحثّ على تعليمها وتعلّمها

أنه ليس أثمن من بين     ، إنني أشهد من خبرتي الذاتية    :"  في كتابه عن اللغة    بتي رافائيلقال  
أو في قدرتها على    ، سواء في طاقتها البيانية   ، لغة تكاد تقرب من العربية    ، اللغات التي أعرفها  

تاركة ، وأن تنفذ بشكل مباشر إلى المشاعر واألحاسيس      ، أن تخترق مستويات الفهم واإلدراك    
 atai,R:the arab(". ىوفي هذا الصدد فليس للعربية أن تقارن إالّ بالموسـيق ، أعمق األثر فيها

mind N.Y.charles scribner-sons,1976( .)٨(  
فـإن فهـم    ، ومعرفتها فـرض  ، إن اللغة العربية من الدين    :"  شيخ اإلسالم  ابن تيمية يقول  

مجلـة  (" ومااليتم الواجب إليه به فهو واجب     ، واليفهم إال باللغة العربية   ، الكتاب والسنة فرض  

   )٩().٧٤ ص-٦األمة ع
فاختيار محتوى مناهجها في مراحل التعليم      ، وقع اللغة العربية في التعليم أهمية كبيرة      إذاً لم 

لـذلك  ، ووضع األهداف والتوجيهات الخاصة به    ، وتوزيعه على الفروع في كل مرحلة     ، العام
ومنها ، منها مايتصل بالقيم والمثل التي تريد الدولة أن تنشئ أبناءها عليها          : كله دالالت متعددة  

ثم مايتـصل بطبيعـة     ، ألنها إنّما تستمدها من هذه القيم والمثل      ، صل بفلسفة التربية فيها   ما يت 
  )١٠(.ومايمكن أن تسهم به في بناء الحياة الفردية واالجتماعية بالدولة، المادة

�� ر�، و��������، و��������، وه��ا و��
	 ا����ره����% ا���$#ة !  ������ ا�&� ����  % �ّ*رت ا�'���� ا�

�� 1?< ١٩٧٣د1��
* ��م/ آ���ن ا5ول١٨���ر01، )٢٠٠٦( " :���B*ت ا��C���، إد��ل ا���C ا��*��� D�E ا���  ".و�'���� ا�*�I�� �C� ،ت ا���H ا��G*رة !  ا�'���� ا�

، جاء من خصائصها الذاتية   ، إذاً اليخفى علينا أن هذا النسيج اإلنساني لعالمية اللغة العربية         
دون ، وحملها الدعوة اإلسالمية إلى شعوب العالم كافـة       ، ألبدي بالقرآن الكريم  ومن ترابطها ا  

  )١١(.أو اللغة، تمييز في الجنس أو اللون
  :ـ دورهـا القـومي٣

والرابطة التـي   ، فهي أداة التفاعل بين أفراد المجتمع     ، للغة األهمية الكبرى في نشوء األمم     
وجسرها للعبورمن  ، وهي مستودع تراث األمة   ، اهمتصهر أبناءه في بوتقة المحبة واللقاء والتف      

فهي الخيط الذي ينقـل تـراث اآلبـاء         ، ثم من الحاضر إلى المستقبل    ، الماضي إلى الحاضر  

                                                 
دار ) يس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربويـة الحديثـة           طرق تدر (محمود شكري   ، خاطر. د (8)

  ). ٣٠٨–٣٠٧( ص -١٢ الفصل-١٩٨١القاهرة / المعرفة
  ).٣٣-٣٢( ص -) خصائص اللغة(نايف ، معروف. د (9)
 -)  الحديثـة  طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربويـة          (محمود شكري   ، خاطر. د (10)

  ).٣٧( ص-الفصل الثالث
  – ٢٠٠٣ - دمـشق  -مجمع اللغة العربيـة ) عالمية اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم(عبد الكريم ، خليفة.  د (11)

  ).٢١-٢٠(ص 



باللغة وباللغـة وحـدها   : "قائالً) ماكس مورو(وإلى هذا أشار    ، واألجداد، إلى األبناء واألحفاد   
، واالجتماعي كله ، واألخالقي، والشعوري، يويتلقى تراث األمة الفكر   ، يندمج الفرد بالمجتمع  

كمـا يعـد    . والمعاصـرين ، والمفكرين السالفين ، التراث المنحدرمن قرائح الكتاب والشعراء    
  .اللغة واألمة أمرين متالزمين ومتعادلين) فيختة(

هي الرابطـة العـضوية     ، وعنوان وجودها ، وسر كيانها ، وهكذا فإن اللغة هي روح األمة     
)١٢(. كأعظم ماتكون القوةالخفية القوية

  

  :ـ وظـائفـها في حياة الفرد والمجتمع٤
، رصدها العلماء والبـاحثون   ، تؤدي اللغة وظائف متعددة ومهمة في حياة الفرد والمجتمع        

ووسيلة التعبيرعما يدور في خاطر اإلنسان من أفكار، ومـافي          ، أنها أداة التفكير  : ولعّل أهمها 
ويحقّق مآربه  ، وينفّذ مطالبه ،  وبها يقضي حاجاته   )١٣(.اطفوجدانه من مشاعر وأحاسيس وعو    

  .وبوساطتها ينقل تجربته إلى اآلخرين، في المجتمع الذي يحيا فيه
وعلـى تجاريـب األمـم األخـرى     ، كما أنه يطّلع على تجاريب أمته الحاضرة والماضية       

وبها ، ة التفكير وثمرته  ألنها أدا ، يضاف إلى ذلك أنها وسيلة المرء للتحكّم في بيئته        . وخبراتها
وهـي  ، واالنصهار الفكري بين أفراد المجتمـع واألمـة       ، تسهل عمليات التفاعل االجتماعي   

  )١٤(.مستودع تراث األمة ألن كل كلمة تحمل في طياتها خبرة بشرية
والوظيفـة  ، الوظيفة االتصالية : واللغة بوصفها نظام من الرموز تحقق وظيفتين متكاملتين  

انفعاليـة ـ تأثيريـة ـ     : ( في نقاط ست هيوظائف اللغة) Sebeok(قد لخّص و. التجريدية
،  فهي وسيلة االتصال والتفاهم بين الناس)١٥().نسبية ـ ماورا لغوية ـ شعرية ـ استمرارية   

ولوالها لمـا أمكـن     ، وهي أداة التعلّم والتعليم   ، وذلك في نطاق األفراد والجماعات والشعوب     
ولتوقّفـت الحـضارة   ، والنقطعت الصلة بين المعلم والمتعلم، لّمية أن تتم التع-للعملية التعليمية 

  .اإلنسانية
وفيها ، ونشاطاتها العلمية ، وتراثها الثقافي ، بل إنها الخزانة التي تحفظ لألمة عقائدها الدينية       

  )١٦(.صور اآلمال واألماني لألجيال الناشئة
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من اآلباء  ، والمعارف  ، سطة نقل األفكار  ووا، وهكذا نرى بأن اللغات هي ذاكرة اإلنسانية      
إذ . فهي تمثّل إحدى الروابط بين النـاطقين بهـا        ، ومن األسالف إلى األخالف     ، إلى األبناء   

  .تسهل عليهم االتصال والتفاهم
  

، في كل قوم من إبراز مواهبهم     ، وأخيراً إن اللغة هي األداة التي تمكّن الموهوبين والعباقرة        
  )١٧(.ونوا قادة األمة ومفكريها وعلمائهاليك، وإبداعاتهم
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 :ـ وجود االتجاهات الحديثة في تعلّم اللغة١

بدايـة القـرن    التي بدأ التبشير بهـا منـذ        ،   إن من أهم االتجاهات الحديثة في تعلّم اللغة       
وال ، والأدب وحده، فليس هناك قواعد وحدها  ، وحدة متكاملة تدريس اللغة على أنها     ، العشرين

حتى تتّضح وظائفهـا    ، وتعلّمها كوحدة ، بل تكتمل الفروع جميعها لتكّون اللغة     ، قراءة منفصلة 
لتركّـز  ، ميةوعلى هذا األساس جاءت االتجاهات الحديثة في تعليم اللغات القو         . اتضاحاً كامالً 

جانبـاً يمثّـل    : للغة جانبين وتعني الوظيفة أن    ، والوظيفة، والتكامل، والمشافهة، على التلقّي 
وتعليم اللغة على   . أو جانب استقبال يشمل االستماع والقراءة     ، وجانباً إدراكياً ، الحديث والكتابة 

 وهي تسهيل عمليـة     أال، يجعلها تؤدي وظيفتها التي يفترض أن تؤديها      ، أساس هذين الجانبين  
  ).  األسلوب التكاملي- طريقة الوحدة -التعليم الوظيفي للغة : (االتصال

إذ عدت لهـذا التفكيـر      ، لذلك أسفرت البحوث والدراسات عن تغيير التفكير في تعلّم اللغة         
بمعنى أن تعليم اللغة ينبغي أن يقوم علـى  ، أداة اتـصال  اللغةأن : فلسفة خاصة به تقوم على   

هي تـسهيل   ، وظيفة أساسية ، أومكتوبة، وإذا علمنا أن للغة منطوقة    ، وظيفتها في الحياة  أساس  
هي ، أدركنا أن مراعاة هذه الوظيفة في عملية تعليمها، عملية االتصال بين الجماعات اإلنسانية

ولهـذا االتـصال ناحيتـان همـا التعبيـر      . السبيل القويمة التي ال مندوحة عن السير فيهـا      
.الواالستقب

)١(  
، في التحام التقوم معه فاصـلة     ، ولهذا ارتبطت حضارة األمم دوماً بلغاتها ارتباطاً عضوياً       

  .حتى ليصعب إيجاد جواب حاسم، بين ما يمكن أن يعد سبباً أومسبباً
  ولنتساءل هل تنشأ الحضارة عن اللغة أم تنشأ اللغة عن الحضارة؟ 

لتغطيـة المتغيـرات    ، ة في استعمال اللغة   يوجب خلق أساليب جديد   ، إن مجتمع المعلومات  
ونظـراً  ).  أو تكنولوجيا اللغة   -الصناعات اللغوية : (سماه بعضهم ، مختلف العلوم  الكبيرة في 

وضع ماليـين العبـارات     ، يلزم األمر ، نتيجة للتطور التقني  ، لبروز مفاهيم ومنتجات حديثة   
، في التعامل مع المعـاني    ، سهيل مهمتها وت، والذي من شأنه إثراء اللغة    ، الجديدة للداللة عليها  

لذا تنبهـت  . ولتسهيل استيعاب العلوم والتكنولوجيا، لتجنّب اللَّبس واألخطاء  ، والمفاهيم الجديدة 
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لتخـضع  ، فأقامـت مـشروعات عمالقـة   ، الدول المتطورة إلى خطورة الثورة المعلوماتيـة  
  .أوالتقنية لخدمة لغاتها وليس العكس، التكنولوجيا

ومراكـز  ، بدأ ينمو فـي الجامعـات     ، الصناعات اللغوية التي تعد حقالً معرفياً جديداً      هذه  
وهـو ميـدان متعـدد      ، أوالهندسـة اللـسانية   ، بهندسـة اللغـة   ويعرف  ، البحوث العلمية 
  .االختصاصات

ويتـضمن  . واللسانيات الحاسوبية على وجه الخصوص    ،  اللسانيات عامة  أهم مقوماته من  
عبراستعمال اللغات  ، بهدف تمكين الفرد محاورة اآللة    ، رع فروعاً كبيرة  ويتف، نشاطات عديدة 

وحالياً ينصب اهتمام الباحثين على عدة جوانب تتعلّق        . الطبيعية المكتوبة والمنطوقة  ، البشرية
عبـر  ، وتفـسيرها ، بينما يهتم آخرون بمعالجة الوثائق    ، وترجمتها آلياً ، وفهمها، بتوليد اللغة 

  .بشبكات الحواسي
نـصاً  ، تمكّن آلياً من تحويل الكالم المنطوق     ، نظم حاسوبية : نتاج الصناعات اللغوية  ومن  

أي الترجمة آليـاً    ، وتحويل نص من لغة إلى أخرى     ، كالماً منطوقاً ، والنص المكتوب ، مكتوباً
، وتحليل الكالم ، واألسماء، إضافة إلى النظم التي تؤمن تصريف األفعال      ، وبمساعدة الحاسوب 

.واستخراج أبرز ما جاء فيها من معان، تراكيبوال
)٢(  

ـ ضرورة تطوير اللغة من خالل استخدام الوسائل والتكنولوجيا الحديثـة           ٢

  .في التدريس
.إن إتباع األساليب الجافة في تعليم اللغة يؤدي إلى نفور الناشئة          

 وفي عصرنا، عـصر     )٣(
وقد أصبح هذا الوجود مرتبطاً بنقل . اتهوالتقانة والمعلوماتية أضحت اللغة هي الوجود ذ   ، العلم

أما ) تكلّم حتى أراك   (:سقراط لجليسه وقديماً قال   ). األنترنيت ((*)الوجود اللغوي على الشابكة   
ومن ثم ترى ذاتك أنت وهي      ، وتراهم، تحاورعن بعد حتى يراك اآلخرون    : ( اليوم فالشعارهو 

من أنا؟ ومـن نحـن؟      : سؤال الهوية   في عصر بات فيه     ، أو لصيقة القرب منك   ، بعيدة عنك 
لذلك البد من االعتراف بحاجتنا الماسة والملحة لنهضة         )٤(.)مطروحاً بشدة وعلى أوسع نطاق    

شريطة أن ال يلقى ذلك على عاتق    ، ومقتضيات العصر ، قادرة على تلبية مطالب   ، لغوية شاملة 
والعلمـاء بـشتى    ،  الحواسـيب  في مجال ، والفنيين، بل البد من وجود التقنيين    ، اللغويين فقط 
والمشتغلين في مجاالت الكتابة اإلبداعية     ، والسياسيين األكاديميين ، واالقتصاديين، التخصصات
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  ).١٢(ـ ص) سوء أساليب تعليم اللغة العربية(محمود ، السيد.  د (3)
تية في مؤتمر اللغة العربية وعصر المعلوما) األنترنيت(مصطلح اعتمده مجمع اللغة العربية بدل كلمة :  الشابكة (*)

  .م٢٢/١١/٢٠٠٦-٢٠الذي عقد  في 
  ). ٥( ص -٢٠٠٦ مؤتمر مجمع اللغة العربي بدمشق –) اللغة مركز الدراسات اإلنسانية(محمود ، السيد.  د (4)



علمية وعملية  ، دقيقة، سليمة، ومفردات عربية ، ومصطلحات، للوصول إلى صيغ  ، إلى جانبهم 
، اية عباقرتنا الـشباب ورع، وليس الترجمة العربية فقط   ، والعمل على تقريب الحاسوب   ، أيضاً

ولهـم تجـاريبهم الهامـة فـي        ، التي بين أيـدينا   ، الذين لديهم إمكانات مذهلة في فهم التقنية      
.عوالمها

وحواسيب تستثير الدافعية لـدى     ، وتجهيزات، وأدوات، باستخدام التقانة في مخابر   )٥(
كما أن إغنـاء    . لغةويجدون متعة في تعلّم ال    ، فيقبلون على المادة بكل نفس راضية     ، المتعلمين

التي ترضي األذواق واالهتمامات والميول     ، والمجالت المتنوعة ، والكتب، المكتبات بالمصادر 
  .يؤدي إلى جذب المتعلمين وشد اهتمامهم، وتلبي الحاجات

 نظراً ألن هذه    ،تطويع تكنولوجيا المعلومات لصالح اللغة العربية     من هنا نجد بأنه البد من       
ففي الوقت الذي ينبغي فيه تشجيع   ، وتعد سالحاً ذا حدين   ، ر على الطفل العربي   التكنولوجيا تؤث 

  الشباب على المشاركة في 
يجب علينا أال ننسى أنه يجب االنتباه إلى ميل     ، مجال تكنولوجيا المعلومات بمختلف فروعه    

.الشباب نحو استخدام اللغة االنكليزية على حساب اللغة العربية
)٦(  

هي اللجوء  ، لة الوحيدة للسيطرة على الفجوة العلمية والتقنية بين الغرب وبيننا         لذا فإن الوسي  
يكون أساسها وضع المصطلحات العلمية والتقنيـة       ، إلى حركة واسعة من الترجمة والتعريب       

وهذا يفترض معرفة عميقة ودقيقة بلغـات العلـم ذات          ، لتلك التي تغرقنا بها العولمة    ، المقابلة
.الصفة العالمية

)٧(   
من ، في لغاتها األصلية، يحيط بكل دقائق العلوم المختلفة، والبد من جهد مصطلحي متكامل

، ينتهي إلى تأكيد التزاوج بين اللغة والفكرعموماً      ، ومصطلحي، أجل الوصول إلى تنظيم لغوي    
الذي يرفع كل شكل    ، وهذا التزاوج هو الذي يسمح بإخراج العبارة العلمية في المستوى الفني          

  .باالستناد إلى تسلسل منطقي ينير الطريق إلى الفهم واالستيعاب، ن أشكال اللبس واإلغماضم
ثم المشاركة ، ويفتح لنا أبواب االستفادة من الحضارة، وهو عمل دؤوب يرفع من شأن لغتنا

، والممارسة، والثقافة، فالحضارة واقع ملموس في الحياة المدنية وفي الفكر       . في بناء مستقبلها  
  .وناقالً لجميع محتوياتها، وهي تعتمد اللغة حامالً، السلوكو
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تنثرهـا قنـوات    ، ونحن اليوم نجد أنفسنا في مواجهة كم كبير من المعلومـات المتفجـرة            
تنفرد بحيز أصغر ، تتفرع عنها تخصصات جديدة ، فتنتظم في علوم جديدة   ، االتصال المتشابكة 

، هذا إلى جانب علـوم مبتكـرة      . وغيرها، والطب، والكيمياء، كالفيزياء، فأصغر في كل علم   
وهي علوم  . وعلوم الفضاء ،  وعلوم المعلوماتية   cybernetique ،كعلم التحكّم ، حديثة بامتياز 

قبل النظر  ، للوصول إلى فهم مقوماتها في لغاتها     ، تتطلّب مستويات عالية من المعرفة اللغوية     
تحمـل  ، عظيمـة ، وسالحنا لغةعريقة . عربيةفي إنتاج المصطلحات التي يتطلبها نقلها إلى ال       

.وتعكس حقيقة مجتمعنا، وتجربتنا الحضارية، تراثنا الفكري
)٨(  

  مادور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز الهوية العربية؟: وهنا نتساءل
أن استخدام المفردات   ، أكّد رئيس لجنة التعليم بغرفة البرمجيات باتحاد الصناعات المصرية        

ودعا إلى  ، وليس ضعفاً ، يعتبر داللة على قوة هذه اللغة     ، لحديثة في إطار العربية   التكنولوجية ا 
حتى ال يكـون هـذا      ، أو الكتب المطبوعة  ، سواء األلكتروني ، تعزيز السوق في مجال النشر    

.وحتى يصبح السوق مشجعاً على االستثمار، معوقاً
)٩(  

  .الرتقاء بهاـ اإلفادة من التكنولوجيا العالمية في تطوير اللغة وا٣

في قدرة التكنولوجيا الحديثة على جعـل       ، لقد شهدنا في السنوات األخيرة طفرات استثنائية      
التي جعلت ، وشبكة األنترنيت العالمية، حيث القنوات الفضائية، المعلومات تتدفق بسرعة هائلة

، سـوب والحا، واالتصال، فهذا العصرهوعصراإلعالم ، والمعرفة سريعاً ، الوصول للمعلومات 
هـذا التحـول    . وجيل الشباب هو األكثر تفاعالً مع هذه األدوات       ، والفضائيات، )األنترنيت(و

وهو مـا يجـب أن      ، قد أثّر في النظرة للمستقبل    ، الذي فرضه تطور التكنولوجيا عالية التقنية     
ت حيث يجب أخذ المتغيـرا    ، والفكرمع جيل الشباب  ، وأهل العلم ، يؤثّر أيضاً في تعاطي القادة    

، إال بـأدوات الحاضـر    ، إذ ال يمكن التعامل مع جيل الشباب      ، في بلورة رؤية جديدة   ، الجديدة
، واسـتراتيجية جديـدة   ، لذلك البد من إيجاد آفاق جديدة     ، نحو أفق جديد  ، وفاعلة، وبثقافة حية 

وفتح الفرص أمام الشباب ، واستشراف آفاق المستقبل، والمتغيرات، قائمة على موازنة الثوابت
.                                                                                           والفاعليـــــــــــة ، والعطـــــــــــاء، للعمـــــــــــل

أهمها ما يـرتبط بقـضايا      ، وتجديد، وتطوير، ونحن في مجتمعاتنا العربية بحاجة إلى تغيير      
، وأن تناسب سوق العمـل    ، لفالبد أن تنتمي إلى عصر المعلومات واالتصا      ، التربية والتعليم 

واستراتيجية جديدة قائمة على    ، وموجهة للشباب ، ملتزمة، لذلك البد من تأسيس قنوات فضائية     
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، والعمل بسرعة نحو اسـتثمار طاقـاتهم وإمكانـاتهم        ، وفهم سيكولوجية الشباب  ، المتغيرات
  )١٠(.وتوسيع دورهم في صناعة المستقبل

تتـضافر الجهـود    ، لنرتّب عمالً جماعياً  ، قانة الحديثة والبد من االعتماد على معطيات الت     
  .من أجل اإلسراع للّحاق بالحركة العلمية العالمية،فيه

بوساطة برنـامج   ،  إنجاز الذخيرة اللغوية    في هذا المسار هي التأكيد على      والخطوة األولى 
وضعها العلماء كان قد ، لالستفادة من مصطلحات، يبوب بما يوافق المجاالت العلمية، حاسوبي
ثـم  . بعد تطويرها أو القياس عليهـا     ، وتكون جاهزة لسد احتياجات التعريب الحديث     ، األوائل

بحيث يتم ، حصر مجموع المصطلحات المتداولة حالياً بين العلوم المختلفة في برنامج حاسوبي
 منها  والغرض. تربط بين العاملين في كل فرع من فروع العلم الحديث         ، إنشاء شبكة حاسوبية  

وهذا يسمح . والمقترحة في كل تخصص، ترتيب قاعدة معلومات للمصطلحات العلمية المعتمدة
 online واالستفادة كذلك من االسترجاع الفوري المباشـر      ، باالطالع على ما تم االتفاق عليه     

  .إلنجاز البحوث
يد في كل علم تغذيها بالجد، ومن الضروري أن ترتبط تلك الشبكات الوطنية بشبكات عالمية

وبنهاية األمر البد من عرض ما اتّفقت       . كي تبقى مسايرة للتطور العلمي في العالم      ، من العلوم 
، على مراكز القرار فـي المجـامع اللغويـة        ، في مجال المصطلحات  ، عليه الشبكات الوطنية  

  )١١(.وتعريب نصوص العلوم الحديثة، ليصار إلى ترجمة
 :لتعليمـ دور الوسائل التقنية في ا٤

فـي تعزيـز التنميـة      ، واالتصاالت، يسود تفاؤل كبيرحول إمكانات تكنولوجيا المعلومات     
ومن المتوقّع أنه في حالة االسـتخدام الفعـال لـألدوات الجديـدة             . واالجتماعية، االقتصادية

بمـا فـي ذلـك    ، أن تؤثّر في البنى الثقافية للمجتمع كافة، لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
هذه المؤتمرات جميعها سوف تقود إلـى بـزوغ مايـسمى           ، والمؤسسات التربوية ، مدارسال
   )١٢().مجتمع المعلومات(

تصل جذوره لعصور   ، فهو طويل ، وإذا ما تناولنا تاريخ استعمال وسائل تكنولوجيا التعليم       
ـ    ، والرسوم والصور ، والمنحوتات، فالمنقوشات، اإلنسان األولى  ، دائيالتي حفرها اإلنسان الب

، والصينية، والفرعونية، والفينيقية، والبابلية، واآلشورية، السومرية، وأهل الحضارات القديمة  
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غنيـة  ، هي في الواقع وسائل تعليميـة     ، على واجهات المعابد والصخور   ، واليونانية، والهندية
، التعامـل و، وبتعليم أفرادها أساليب التعبير   ، قامت بتسجيل تاريخ تلك األمم وحفظه     ، ومعبرة

وقد بدأت الدعوة الستخدام الوسائل التعليمية في التربية بشكل واضح          . وفنون الحرب والمهن  
إلى التشويق فـي    . ١٥٥٤-١٤٨٣)Rabelais (رابليهفقد دعا   ، في عصر النهضة األوروبي   

ــب  ــو واللع ــق الله ــن طري ــيم ع ــواد: التعل ــة ، الم ــاب المحكي  Simulationواأللع

inaterialas(Materials) and games(. مونتينيأما) Montainge (فقد ، ١٥٩٢-١٥٣٣
حيـث  ، FIELD TRIPS)االستفادة من الزيارات الميدانية في التعلّم (حثّ في كتاباته على 
  .غور األشياء على حقيقتها، يسبر الطفل بوساطتها

األب الحقيقـي لتكنولوجيـا     ،  بواقع األمر  يعدالذي  .١٦٧٠،-١٥٩٢ كومينوسوجاء بعده   
كوجوب ، أهمية العديد من المبادئ التربوية الحديثة   (حيث أكّد على    . لتعليم المعاصرة ووسائله  ا

كما دعا  ، مع الموضوعات واألشياء الحقيقية والصور التوضيحية     ، استخدام الحواس في التعليم   
اطفة يقوم على التدريس فيها معلمون إنسانيو الع      ، والتوضيحية، لتكون مجهزة بالمواد الواقعية   

 The world in -العالم في صـور : ( كتابه١٦٥٨وأشهر ما وصلنا عنه في عام). والميول

pictures ( ،                الذي يعد من أوائل الكتب المدرسية التي أبـرزت دور الوسـائل فـي الـتعلّم
  . والتدريس

وحتـى  ، ي في الفتـرات التاليـة لكومينـوس        وفروبل وديو  يلوك وروسو وبستالوز  أما  
بكل مـايمكن أن    ، استخدام البيئة (فقد ركّزوا جميعاً على     ، ]المنصرم[عشرين  منتصف القرن ال  

كما أكّد معظمهم ضـرورة     . تعين العملية التربوية وتسهلها   ، تقدمه من خبرات حسية مباشرة    
، والنماذج المجـسمة  ، والرسوم التوضيحية ، واألشكال، كالصور، االستعانة بالوسائل الرمزية  

  ).األشياء الطبيعية المناسبةفي حالة عدم توافر 
إال أنّها لـم تـدخل      ، وتوظيفها في التعليم    ، وعلى الرغم من قدم الدعوة الستعمال الوسائل      

إال في النصف األول مـن      ، واستخدامها المنظّم المقصود  ، عالم التربية بصفتها التقنية الحديثة    
تخدام بعض أنواع الوسـائل     باس، حيث بدأ عدد محدود من المدارس األمريكية      . القرن الحالي 

، أما بعد الحرب العالمية الثانيـة     ، واألفالم، والشرائح، كالصور، السمعية والبصرية ، التعليمية
فقد أصبحت الوسائل تمثّل جزءاً أساسياً من برامج عديد من المؤسسات التربويـة المختلفـة               

  .ومناهجها
-audio( البصرية   –منها الوسائل السمعية    : التعليم] وتكنولوجيا[، وهناك تسميات متنوعة لوسائل   

visualmedia( ،   والمعينات التربوية)educational-aids( ، وتكنولوجيا التعليم ، ووسائل اإليضاح ،



 الوسـائل   -واألساسـية ) اإلغنائية(الوسائل االختيارية   ) instruction-technology(أو التدريس   
  )١٣().criterion media(المعيارية أو الوسيطة 

 Educational media and(التعلــيم ] وتكنولوجيــا[وســائل يتّــضح هنــا بــأن 

technologies(إلحـداث  ، في التربية المدرسية  ، أو كلياً ، توظّف جزئياً ، مواد وأدوات : هي
، والفـيلم ، والشريحة، والصورة، والكتاب، والكلمة الملفوظة ، فالمدرسة والمعلم ، عملية التعلّم 
لتوجيه التربية الرسـمية    ، تعد وسائل وتكنولوجيا تعليمية مهمة    ، غيرهاوالخبير و ، والحاسوب

  .للتالميذ وإنتاجها
، لها قاعدة متكاملة مـن العناصـر الفاعلـة        ،  هي طريقة فكرية عملية    فتكنولوجيا التعليم 

 أعِط(: أو تكنولوجيا التعليم إذ يقول التربويون     ، والوسائل التعليمية جزء من التقنيات التعليمية     
إنها نقلة مبتكرة تضفي على العمليـة  ). المتعلّم شيئاً يفعله أفضل من أن تعطيه شيئاً يتعلّمـه  

وأصبح للوسائل التقنية التعليمية دورمهـم فـي        ، التعليمية أنماطاً جديدة من الحركة والتفاعل     
  :يشمل، والتعلّم، عملية التعليم

  . ديدةـ اإلدراك الحسي لتوضيح المعلومات الموجودة والج
  .ـ تجسيد عملية الفهم

K1*�ا� *��Lا�� M�� %�ّ�  .ـ  �#رة ا���

  ).بتركيز االنتباه أو بتقليد النماذج(ـ سهولة تعلّم المهارات المقصودة 
  ).كالصدق(واتجاهات سليمة ، )كالتعاون(ـ العمل على تكوين قيم ايجابية 

  .يوتحريك نشاطهم الذات، ـ العمل على إثارة اهتمام المتعلمين
  )١٤(.بتنويع وسائط التعليم من قبل المعلم، ـ مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين

 نجدها كثيرة   استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم     إلى   األسباب الدافعة وإذا نظرنا إلى    
والفـروق الفرديـة بـين      ، وانخفاض الكفاءة التعليميـة   ، والسكاني، االنفجار المعرفي : أهمها
  )١٥(.وجودة طرق التعليم، وتشويق المتعلم في التعلّم، وتطوير نوعية التعليم، مينالمتعل

،  فهي عملية التقتصر داللتها على مجـرد اسـتخدام اآلالت          تكنولوجيا التعليم وإذا عرفنا   
-System(لوضـع منظومـة تعليميـة       ، و لكنها تعني أساساً منهجية التفكير     ، واألجهزة الحديثة 
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approach( ، وفق خطـوات منظّمـة     تسير على ، وطريقة في العمل  ، وأسلوب، تباع منهج أي ا ،
مـن  ، والتعلّم الحديثة ، وفق نظريات التعليم   على، مستعملة اإلمكانات التي تقدمها التكنولوجيا كافة     

ومـستوى  ، والوقـت الـالزم   ، والمخصصات الماليـة  ، والمواد التعليمية ، الموارد البشرية : مثل
(*).حقّق أهداف المنظومةبما ي، المتعلمين

  ).١٩٧٩إبراهيم عصمت(
مـع  ، حتـى التقـويم  ، فاهتم بالعملية التعليمية ككل منذ بدايتها في تحديد األهداف التربوية  

فنتج عن هذا التطور فـي  ، على الدوام) (Feed backاالستفادة من عنصر التغذية الراجعة 
: ولعّل من أبرز التـسميات    : قونها عليها أخذ التربويون يطل  ، مفهوم الوسائل التعليمية تسميات   

  .والوسائل التكنولوجية التعليمية والوسائط المتعددة، الوسائل التكنولوجية المبرمجة للتعليم
، الرغم من أنها الوسائط الماديـة المناسـبة لنقـل المفـاهيم             فعلى الوسائل التعليمية أما  

،  الحقائق والمهـارات عبـر الحـواس       وذلك بنقل ، واستيعاب مفردات المنهج الدراسي للتعلّم    
وقنوات ، واألجهزة، واألدوات، لكنها ال تقتصر على المواد التعليمية     ، بوصفها مثيرات تعليمية  

، حـسب ) المتعلم(إلى المستقبل ) المعلم(من المرسل ، التي تنتقل بها المعارف والعلوم    ، االتصال
، مستمر للمواقف التعليميـة التربويـة  والتقويم ال، والتطبيق، بل أصبحت تشمل أيضاً التخطيط   

. آخذة باهتمامها جميع العناصر الداخلـة ، حتى تتمكن هذه المواقف من تحقيق أهدافها المقررة      
، لتحديد مجاالت الضعف) الرجع(والعمليات التي تحدث من أجل المخرجات المحددة مستخدماً      

  .التي تحدث سواء في المدخالت أم في العمليات
  :يالتعليم في االتصال التربو] وتكنولوجيا[دور وسائل 

. هو أيـضاً نظـام    ، أو مركباً ، والسلوك اإلنساني الهادف مهما كان بسيطاً     ، التربية البنّاءة 
التي ترتبط ، يتكون من سلسلة من العوامل والعمليات، هو بذاته نظام، واالتصال كسلوك موجه

أو تربـوي   ، لتحقيق غرض إنـساني   ،  في النهاية  مؤدية، ووظيفية عملية ، معاً بعالقات بنائية  
والبيئـة  ، والتربيـة الـصفية   ، واإلدارة المدرسية ، والمعلمون، وبينما يجسد التالميذ  . مقصود

االتصال يعتمد بوصفه نظاماً فـي الواقـع        فإن هذا   ، المدرسية أهم مكونات االتصال التربوي    
  : اآلتيةعلى توفير العناصر

 /.أو أغراض االتصال التربويالتدريس /أغراض التعلّم  .١

  /.مرسلين عموماً لالتصال التربوي اإلداريون بوصفهم/المعلمون .٢
 /.بوصفهم مستقبلين غالباً لالتصال التربوي/التالميذ  .٣

 /. رسالة االتصال التربوي–التدريس من معارف وخبرات /محتوى التعلّم .٤

  .التعليم] وتكنولوجيا[ وسائل –وسائل االتصال التربوي  .٥

                                                 
  



أومدى تحقيقه لألغراض   ، ل التغذية الراجعة بخصوص فعالية االتصال التربوي      وسائ .٦
 .المقترحة

  : هيوسائل االتصال السائدة في التعلّم والتدريسويجدر التنويه إلى أن 
، والتطبيقـات ، والمواقـع البيئيـة المحليـة     ، والخبراء المحلّيون ، المناهج المطبوعة عادة  

، والـسبورات ، والخـرائط ، والـصور ، والرسـوم ، النمـاذج و، والعينات، والدروس العملية 
، والـشفافيات ، واألفالم الثابتة والمتحركـة   ،واآلالت السمعية ، والمواد، والمجالت، والصحف
فضالً عـن الطـرق     ، و اآلالت الحاسبة عموماً   ، والحاسوب، والتلفزيون، والفيديو، والشرائح

  .اللفظية التدريسية المتنوعة
التي لها الـدور    ، ائل االتصال هذه هي أنواع لوسائل وتكنولوجيا التعليم       إذاً فإن مجمل وس   

  .أوفي تنفيذ تربيتهم المدرسية، الكبيرفي االتصال التربوي اإلنساني للتالميذ
  :إدراك التالميذ وتعلّمهم دور الوسائل وتكنولوجيا التعليم في

. د محدثة ما يسمى بـالتعلّم  تحصل في عقل الفر   ، اإلدراك اإلنساني هو عملية باطنية نفسية     
المالحظـة  ( اإلدراك الحـسي   -attentionاالنتباه  : (ويتم هذا من خالل عمليات متصلة هي      

   ).processing perception اإلدراك الباطني - perception) الحسية
والتعلّم الذي يحدث لدى التلميذ بسهولة وبدرجة عالية، كلما استخدم في تحـصيله وسـائل             

 .جد بقدر اإلمكان الحياة الواقعية وخبراتهاتعليمية ت
 
 
 

  
  :في تحقيق األهداف التربوية التعليم] وتكنولوجيا[دور وسائل 

(*).في التربية المدرسية، إن وسائل وتكنولوجيا التعليم يمكنها تحقيق األهداف اآلتية -١
  

 .المساعدة على تعزيز اإلدراك الحسي -٢

  .المساعدة على زيادة الفهم أو اإلدراك -٣
المساعدة على رفع قدرة التلميذ، في تحويل معرفته من شكل إلى آخر، حسب الحاجة               -٤

 .أو الموقف التعليمي

 .المساعدة على التذكّر أو االستعادة -٥

 .تجهيز التلميذ بتغذية راجعة ينتج عنها في الغالب زيادة في التعلّم كماً ونوعاً -٦

  : وأضاف بعض الكتاب إلى األهداف السابقة

                                                 
(*) ) Davies,1971,p111.(  



ما يـؤدي   ، بأسلوب مشوق مفيد  ، وتقديمها للتلميذ ، ى تنظيم المادة التعليمية   المساعدة عل  -٧
 .إلى سهولة تعلّمها

 .واإلقبال عليها، تنمية الرغبة واالهتمام لتعلّم المادة الدراسية -٨

، واألفالم، والرحالت، والزيارات، من خالل الخبراء  ،  تنمية الميول االيجابية لدى التلميذ     -٩
  .والتلفاز، والتسجيالت السمعية

ومـا  ،  زيادة الطالقة اللفظية وقوتها بالسماع المستمر إلى األفالم والتسجيالت الـسمعية           -١٠
 .تستلزمه من قراءات إضافية

  )١٦( (**) :أو اإلجرائية الخالقة لدى التلميذ، تنمية القدرات الفكرية -١١
 العلـم  : كونهاالتكنولوجياإذن، بعد هذا الشرح المستفيض يمكن أن نستكمل الجهد بتعريفنا    

عبـد العلـيم    (والصياغة في أثناء التطبيـق العملـي        ، والممارسة، الذي يعنى بتحسين األداء   
أو أية معرفـة أخـرى      ، إنها التطبيق النظامي للمعرفة العلمية    : " غالبرتويقول  ). الفرجاني

  ".ألجل تحقيق مهام عملية 
لمختلف نـشاطات   ، مارسات الواعية القادر على إجراء الم   ، فالبد من إعداد اإلنسان المتعلّم    

بـل البـد مـن االهتمـام        ، وتطوير الحياة إلى األفضل   ، وتؤدي إلى تغير  ، التي تؤثّر ، الحياة
  .ألنهما أسلوب العمل الحديث، وتكنولوجيا التعليم، بتكنولوجيا التربية

، كاملهـا لتصميم العملية التعليميـة ب    ، فهي طريقة منهجية أو نظامية    تكنولوجيا التربية   أما  
والـتعلّم  ، وإلى نتائج األبحـاث فـي التعلـيم       ، استناداً إلى أهداف محددة   ، وتنفيذها وتقويمها 

وغير البشرية من أجل إكساب التربية مزيداً       ، في استخدام جميع المصادر البشرية    ، والتواصل
  ).اليونسكو(من الفعالية 

  
  

ووضـع  ، مناهج إلى أساليب التعليم تشمل كل ما في التعليم من تطور ال        وتكنولوجيا التعليم 
 تكنولوجيا التعليم   روبرت جانيه وعرف  ). هوكريج(باستخدام الحاسب اآللي    ، جداول الفصول 

لتـصميم وتقـويم    ، تطوير مجموعة من األساليب المنظّمة المصحوبة بمعارف علمية       : (بأنها
  ).وإدارة المدرسة بوصفها نظاماً تعليمياً

تكنولوجيا التعلـيم   :  بما يلي  الت والتكنولوجيا التربوية األمريكية   رابطة االتصا كما عرفتها   
، واألفكـار ، والتجهيزات المختلفـة  ، واآلالت، اإلنسان: (كلمة مركبة تشمل عدة عناصر هي     

                                                 
(**)   Kinder,J.audio visual material& techniques New york:American Book co.1959p.p(11-17)  
  ).٢٩-٢٦( المرجع السابق ص  (16)
  



، الحلول لتلك المشاكل  ] وتنفيذ[، وابتكار، اإلدارة لتحليل المشاكل  وطرق  ، وأساليب العمل ، واآلراء
.التعلـيم اإلنـساني   نالتي تدخل في جميع شؤو  

وبعـد دراسـة اآلراء والمفـاهيم المتعـددة     )١٧(
نـستخلص  ) والوسائل التعليمية التعلّميـة   ، وتكنولوجيا التعلّم ، وتكنولوجيا التربية ، للتكنولوجيا
  : اآلتيةالمؤشرات

اإلنسان المتعلّم الواعي الفاعل والمتفاعل    ، معنية بصناعة اإلنسان  تكنولوجيا التربية   أن   .١
  .متغيراً ومغيراً بها نحو األفضل،  الحياةمع

رفـع  : من خالل، والتعليم، وتطوير عملية التعلّم،  معنية بتحسينتكنولوجيا الـتعلّم  أن   .٢
وزيـادة قـدرات    ، تحسين الطرق واألساليب  ، تحسين ظروف المعلم  ، مستوى المنهاج 

  .والمتعلّم على التفاعل مع العملية التعليمية، المعلم
تهدف إلـى تحـسين عمليـة      ،  ممارسات فكرية وعملية    التعليمية التعلّمية  الوسائلأن   .٣

وزيادة قدراته  ، وتوفير الجهد والوقت على المتعلّم    ، ورفع مستوى أداء المعلم   ، التدريس
  .على اإلدراك والفهم

  )١٨().طريقة في التفكير(أن تكنولوجيا التربية والتعليم هي  وتجمع اآلراء على 
في أنها تسهم في تقديم التنـوع داخـل إطـار           ، تكنولوجيا المعلومات ية  من هنا نرى أهم   

أجهزة الحاسـوب   ، وسوف تتيح على سبيل المثال    ، وتفريد التعلّم داخل جماعة واحدة    ، الوحدة
بحيث تتيح للطالب إتباع مسارات     ، فرصة إدخال تعديالت على المادة التعليمية     ، لدى التالميذ 

وسيكون بإمكـان كـل تلميـذ أن    ،  على وفق معدالت أدائهم الخاصة     والتعلّم، متباينة نوعاً ما  
، كما سيصبح بإمكان المعلمـين    ، على وفق مقاييسه وطبيعة قدراته    ، يحصل على تعليم مفصل   

متابعة المستجدات في التقنيـات فـي مجـاالت    ، في مجال معين من مجاالت العمل ، والفنيين
، سوف يحفّـز قـدرات االختبـار      ، يد للمعلومات بل إن التدفّق المتزا   ، عملهم من وقت آلخر   

وشبكة ، وسوف توفّر أجهزة الحاسوب، وسيصبح التعلّم بالتدريج ذاتياً، واالنتقاء لدى المتعلمين
وسيكون بإمكان المعلمـين    ، وعلماء النفس ، والمنهجيون، األنترنيت أفضل ما كتبه التربويون    

مام الطالب الستكـشاف المـواد التعليميـة        كما ستتوافر الفرص أ   ، االعتماد على هذه المادة   
وستساعد على تـوفير الفـرص التعليميـة        ، على نحو تفاعلي وفي الوقت المناسب     ، الجديدة
وأصبح مـن المؤكـد أن أجهـزة        . الذين لم تتوافر لهم الفرصة لاللتحاق بالمدارس      ، لألفراد

                                                 
 - المشرق العربي- دار أسامة-)الجودة في اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربوي(نزيه ، خالد. د (17)
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وال ريـب أن    . طالبهـم وتوجيه  ، ومتابعة، تكنولوجيا المعلومات ستساعد المعلمين في تقويم     
وقيـاس  ، وتجريبها، تكنولوجيا المعلومات ستساهم في تسهيل عملية تصميم المناهج التعليمية        

، وستساعد المعلمين على اكتشاف ألوان متنوعة ألساليب التدريس       ، وتطويرها، درجة كفاءتها 
هبهم المتنوعـة   لقدراتهم وموا ، وستساعد التالميذ على الحصول على المواد التعليمية المناسبة       

  )١٩(.والمختلفة
وفي هـذا   . لذلك كان البد من التدريب على استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات         

أنه قد صمم أساسـاً تـدريباً       ، الواليات المتحدة في  ) Levin- ١٩٨٣ليفن(اإلطار يشير   
فـي  ، ويهدف هذا التدريب إلى جعل التالميذ يألفون االستخدام العملي للحاسـوب          . للعمل

فهو يؤكد أن الجماهير    ، وتقنيات البرمجة على المستوى األعلى    ، المستوى االبتدائي أيضاً  
ويبحثون عـن   ، بعبارات تحديات تكنولوجية  ، في الواليات المتحدة يعبرون عن مشكالتهم     

  .أو سياسي، اقتصادي، ثقافي، حلول تقنية حتى عندما تكون المشكلة ذات طابع اجتماعي
وهذا يرجع إلى كون التربية فيهـا تـولي التحليـل االجتمـاعي             .  أوسع اأوروبلكنها في   

  .للحياة اليومية اهتماماً كبيراً، السياسي
وأغـراض  ، والمعلّـم ، ويبقى الحاسوب مثاالً على التكنولوجيا المتطورة في خدمة المتعلّم        

  )٢٠(.وواضعي السياسات التربوية، ومطوري المناهج، واإلدارة المدرسية، التدريب
، تعد اللغة القناة الرئيسة لعمليات االتـصال بـين األفـراد          : دور اللغة في عملية االتصال    

  :والشك أنها تتكون من عنصرين رئيسين هما، والجماعات
  .ويؤثّر على األذن، وهو مرتبط بالنطق والسماع، عنصر الصوت: األول
  .لى الفعلويؤثّر ع، وهو مرتبط بإدراك المعاني، عنصر المعنى: الثاني

إال أنـه ال يـستطيع إدراك   ، ومع أن اإلنسان يستطيع قراءة الكتابـة المتـشابهة لكتابتـه          
وعليه فمعرفة . يسمع األصوات لكنه ال يدرك معانيها   ، فعند سماع أية لغة غير لغته     . مدلوالتها

  .وفك رموز كتابتها عند القارئ، اللغة مرتبط بإدراك معانيها لإلنسان العادي
فـي حيـاة    ، لمسموعة أو المكتوبة هي المصدر األساس لجميع عمليات االتـصال         فاللغة ا 

، وإن قدرة اإلنسان على استخدامها بيسر وسهولة ومهارة يعطيه الكفاءة         . والجماعات، األفراد
  )٢١(.في إجراء دور المرسل الجيد في عمليات االتصال مهما اختلفت أهدافها وأغراضها

                                                 
  ).٣٤٨-٣٤٥( ص – الثامن  الفصل-)مناهج التربية وخيارات  المستقبل(مدكور، علي أحمد .  د (19)
  .الفصل األول).  فلسفة البواعث ودواعي التطبيق-تربويات الحاسوب (إبراهيم ، الفار. د (20)
 - الباب الثاني- ١٩٩٣ -٢ ط–األردن / عمان–) التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم(بشير عبد الرحيم ،  الكلوب (21)
  ).٤٩- ٤٨(ص 



وخاصة المـستحدثات   ، باحثين أن استخدام تكنولوجيا التعليم    يعتقد بعض ال  : دور المعــلم 
. دون الحاجة إليه   من، حيث يمكن للمتعلّم تلقي دروسه مباشرة     ، التكنولوجية يلغي دور المعلّم   

ومرشـد  ، أو موجه ، مدير: يتغير دور المعلم من الملقّن إلى     ، بينما في ضوء تكنولوجيا التعليم    
، واختيار مصادر التعلّم  ، في إطار أسلوب النظم   ، قف التعليمي من خالل تخطيطه للمو   ، للتعليم

ومن ثم  ، عن مدى تقدم المتعلم   ، وتسجيل مالحظاته ، التي تتناسب مع األهداف التي خطّط لها      
  .توجيهه

ويتأتّى ذلك عن طريق تمكّنه من بعض مهارات تشغيل         ، وهو مطوروقائد للموقف التعليمي   
، والقدرة على تقويمها  ، وكيفية إنتاجها ، والبرامج، لمواد التعليمية وا، ومصادر التعلّم ، األجهزة

  .وقيادته للمناقشات الصفية
وتنمية الفكر  ، للقدرة على التحليل العقلي   ، و يجب أن يكون لدى المعلّم اتجاه فكري ناضج        

ـ           . والتجدد الفكري ، التساؤلي دان ويعد ذلك من أبرز السمات للنمو المهني لكل العاملين في مي
أمـا  . عابراً بهم إلى ميادين العلم والمعرفة، فالمعلّم هو منقذ البشرية من ظلمات الجهل  . التعلّم

مطبقـاً  ، بانتمائه إلى رابطة المهنة   ، ودستور أخالقياتها ، إعداده فيتضمن تمسكه بمبادئ المهنة    
  )٢٢(.مبادئها
  : فيمكن إيجازها في النقاط اآلتيةوظائف تكنولوجيا التعليمأما 
وإعداد المتعلمين لمواجهة   ، وتقديم معارف هادفة ذات معنى    ، تعزيز الخبرات اإلنسانية   -

  .دون الشعور باالغتراب تجاهها من، التغيرات التكنولوجية السريعة
ومـن الثبـات إلـى      ، إلى التعلّم بوساطة المتعلّم   ، التحول من التدريس بوساطة المعلّم     -

  .ميةديناميكية البناء في البرامج التعلي
من خالل  ، في جعل التعليم عملية مستمرة    ، التوسع في تقديم الخدمات التعليمية المتمثلة      -

عن طريق التوسع في تعلـيم      ، لتحقيق مبدأ المرونة  ، توفير فرص التعلّم غير النظامي    
 .والتعامل مع أطفال ما قبل المدرسة، الكبار

والربط بـين  ، فرص التعليميةعن طريق تكافؤ ال ، جعل التعليم أكثر خصوصية وإنتاجاً     -
  .التدريب والتعليم وسوق العمل

ومواجهـة  ، من خالل زيادة مجال الخبرات التي يمر بها المتعلم       ، تحسين نوعية التعليم   -
والتحـول مـن   ، والتعلّم الذاتي، وتشجيع النشاط الذاتي، النقص في كم وكيف المعلمين  

والتحـول مـن    ، التمركز حول المـتعلم   إلى  ، التعليم إلى التعلّم المتمركز حول المعلم     
  .واالستقاللية في التعليم، السلوك االستجابي إلى السلوك اإليجابي

                                                 
    ).١٧-١٥( ص / م٢٠٠٥/مصر/االسكندرية) المعلم والوسائل التعليمية(حمد عبد الباقي م، أحمد.  أ (22)



وتحقيـق األهـداف    ، عن طريق تعدد أوعية المعرفـة     ، زيادة الكفاءة العملية التعليمية    -
والتأكيـد علـى    ، ومقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين    ، بمختلف مستوياتها ، التعليمية

  .تعلّم وبقاء أثرهال
ومن التعلّم بثقافة التـسلّط فـي       ، التحول من التعليم محدود األمد إلى التعلم مدى الحياة         -

 .إلى ثقافة المشاركة واالبتكار، واالسترجاع، والتذكر، العرض

من خالل التحول من    ، مقابلة ازدياد الحاجة إلى االعتبارات الجيدة التي يقيم بها المتعلم          -
إلـى  ، والتحول من ثقافة الحد األدنى    ، إلى معالجة العمليات  ، لنواتج التعليمية القفز إلى ا  

  .في أدائه بشكل جيد، وزيادة ثقة المتعلّم، والجودة، والتمكّن، ثقافة اإلتقان
، وتوفير طرائق البحث  ، تنمية البحث العلمي من خالل زيادة مجاالت البحث والدراسة         -

  )٢٣(.مية مهارات التفكير العلياوتن، لتيسير الحصول على المعلومات
خـالل العقـد    ، ومستويات أخرى من التكنولوجيا   ،  عن بعد  تكنولوجيا التعليم وقد تطورت   

، ونقلهـا ، وحدث تغير هائل في عرض المعلومات من حيث ترميزها        . بشكل سريع ، الماضي
، يم عن بعدالتعل وأصبح الدورالرئيس لمعلمي نظام، وبشكل عام من حيث اتصاالت المعلومات

  .عند تقديم التعليم، بفاعلية، واألجهزة، يتطلب استخدام تكنولوجيا المعدات
  :يمكن للمعلّم أن يستخدمها هي، عن بعد تقنيات لنظام التعليموهناك على األقل خمس 

 ).والمقررات الدراسية، ودليل الدروس، البرامج التعليمية: (المواد المطبوعة من مثل .١

والبـث  ، األشرطة: (من مثل ) تكنولوجيا السمعيات (مدة على الصوت    التكنولوجيا المعت  .٢
  ).والهواتف، اإلذاعي

 ).الفاكس، اللوحة األلكترونية: (الرسوم األلكترونية من مثل .٣

أشـرطة  ، الفيديو المتفاعـل  ، التلفزيون العادي ، التلفزيون التربوي : (تكنولوجيا الفيديو  .٤
 ).أقراص الفيديو، الفيديو

شـبكة  ، مناقشات البريد األلكتروني  ، الحاسوب التعليمي : (ه من مثل  الحاسوب وشبكات  .٥
  ).مناقشات الفيديو الرقمي، األنترنيت

 دور المعلـم الـذي   أن): Brown, B-Henscheid, j١٩٩٧/ (براون وهينـشيد ويرى 
أم في التعليم عن    ، سواء كان ذلك في التعليم التقليدي     ، يستخدم التكنولوجيا في التعليم عن بعد     

  :ةتييتلخص في المهام اآل، دبع
 ).Presentational user of technology(دور الشارح باستخدام الوسائل التقنية  •

                                                 
  ).٩٣-٩٢-٩٠( ص – الفصل الرابع -مصر/ المنيا-)إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم(زينب محمد ،  أمين (23)



 Interactive user of(دور المشجع على التفاعل في العملية التعليميـة التعلميـة    •

technology.( 

 ).generative user of technology (دور المشجع على توليد المعرفة واإلبداع  •

  .تشجيع دافعية الطالب •
.تطوير التعليم الذاتي •

)٢٤(  
  :ـ التقدم التقني في تطوير التعليم وأهمية وسائطه٥

، يمثّل خطوة أسـاس إلـى األمـام       ، البد من االعتراف بأن التحول إلى مجتمع المعلومات       
، لى التحديثوهو العامل األساس في التحول إ، واالجتماعية السليمة، صوب التنمية االقتصادية

وبناء القدرات في   ، والبد من زيادة المخصصات لمجاالت التعليم     . واإلدارة الرشيدة ، واالنفتاح
ولتمكـين  ، إلرساء مجتمع المعلومـات   ، والدعوة إلى جهد إقليمي جماعي    ، الموازنات العامة 

  :ويتم ذلك من خالل. الدول العربية
، وتحـسين الخـدمات االجتماعيـة     ، استخدام المعلومات في اإلسراع بعملية التنمية      -١

  .وتعزيز االستقرار
 .زيادة فرص التوظيف وخلق قطاع نابض بالنشاط  -٢

 .والقدرات البشرية للمنطقة ، تحسين المصادر الطبيعية -٣

وذلك بالتحول الكامل إلى جزء مـن مجتمـع المعلومـات           ، زيادة االنتفاع بالمعلومات   -٤
  :ية في هذا المجال منهاوالبد من إقامة اإلجراءات التنفيذ. العربي

  . ضمان تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمدارس والجامعات-
واألنترنـت بتكلفـة منخفـضة      ،  ضمان توفير أجهزة الحاسب الشخـصي      -

  )٢٥(.وبإجراءات ميسرة
يمثّل تحدياً كبيراً للـدول العربيـة       ، إذن، مما الشك فيه أن خلق مجتمع المعلومات العربي        

لتواكب التطـور   ، لبناء هذا المجتمع وتنميته   ، وإن هذه الدول يجب أن تعمل مجتمعة      ، ةمجتمع
  .والمساهمة في بناء مجتمع المعلومات العربي، البشري

تضمن لها الوصول إلى    ، ولتحقيق ذلك فإن الدول العربية تعمل على مجموعة من المحاور         
  :ية لكل محور هياألهداف ولتحقيق هذه األهداف البد من إجراءات تنفيذ

  .واالتصاالت في التنمية، خلق القناعة بدور تكنولوجيا المعلومات -١
                                                 

دور (لفصل السابع    ا -٢٠٠٥األردن/ عمان   -دار أسامة   ) أساسيات التربية والتعليم الفعال   (جمال محمد   ، الشاطر.  د (24)
  ).١٦٨-١٥٧( ص -)المعلم في عصر المعلومات والتعليم عن بعد

/ ٢٠٠٣القاهرة يونيو/مصر) نحو مجتمع معلومات عربي( المؤتمر العربي للتحضير للقمة العالمي لمجتمع المعلومات  (25)
  ).١٢---٨(ص 



لزيـادة  ، لتقـديم التـسهيالت   ، خلق بيئة مؤاتية سريعة االستجابة متعددة القطاعـات        -٢
 .في مجاالت التعليم وبناء القدرات، المخصصات

وجيا المعلومـات   وضمن السياسات والتشريعات المؤملة البد من التأسيس لتعليم تكنول         -٣
  )٢٦(.واالتصاالت في المدارس والجامعات

ومـن  ، بما تقدمه من أنماط تعليمية جديدة، وظائف التكنولوجيا المتقدمةمن هنا نلمس أهم    
ومـن خاللهـا    ، ليتعامل بها ، في متناول كل متعلّم بطريقة التعلّم عن بعد       ، كونها وسيلة فعالة  

في عـصر تكاملـت فيـه       ،  على المحتوى العالمي   لالطالع، مباشرة مع مصادر المعلومات   
  )٢٧(.وتشابكت فيه العلوم، المعرفة

و حفـظ المعلومـات     ،  على سبيل المثال يتمتّع بقدرة على االستجابة الفوريـة         لحاسوبفا
مما يؤدي إلى زيادة االهتمـام فـي جميـع          ، وخدمة أعداد كبيرة من المستخدمين    ، ومعالجتها

، أفالم: (والوسائل التعليمية ،  التفاعل مع أشكال مختلفة من المواد      والقدرة على ، مناحي الحياة 
في ميدان التربية   ، والتسجيل أدت إلى سرعة انتشاره    ، وقدرته على التحليل  ). سجالت، شرائح
  :ي متعددة منهافتطبيقاته في المجال التربو. والتعليم

، مفردة إلى الطلبة مباشـرة حيث يقوم بتقديم دروس تعليمية  :  التعليم بمساعدة الحاسوب   - 
  .وهنا يحدث تفاعل بين الطلبة والبرامج التعليمية

يخدم في هذا المجال اإلداريين التربويين في حفظ        :  استخدام الحاسوب في إدارة التعليم     - 
  .سجالت الطلبة واألمور اإلدارية والمالية

  :ا لخدمة أغراض التعليم والتعلّم في مجاالت كثيرة منه توظيفهويمكن
  .حيث يتولى الحاسوب كامل عملية التعليم والتدريب والتقويم: التعلّم الفردي •
 .وفيها يستخدم كوسيلة تعليمية مساعدة للمعلّم: الحاسوب كوسيلة تعليمية •

حيث تكون المعلومـات مخزنـة فـي جهـاز          : الحاسوب بوصفه مصدراً للمعلومات    •
 .الحاسوب يستعان بها عند الحاجة

ومراعاة الفـروق الفرديـة بـين       ، تفريد التعليم :  كثيرة من   استخدامه ايجابياتوالشك أن   
وتزويد المتعلّم بتغذيـة راجعـة      ، وتحسين نوعية التعليم  ، والمشاركة االيجابية النشطة  ، الطلبة
وعدم إشعار الطالب بالحرج بـسبب إجابتـه        ، والمساعدة على تقويم استجابات الطلبة    ، فورية

وإمكانية تقديم خدمات تعليميـة لعـدة       ، واع من الوسائط المتعددة   وإمكانية ربطه بأن  ، الخاطئة
: وإمكانية استخدامه في تقديم أشكال مختلفة من الخبرات التعليميـة مـن مثـل             ، مناطق نائية 

                                                 
   ).١٤-١٣(ص :  المرجع السابق (26)
 الموقع على - isesco–) ٢(ص) لغة العربية للجميعال(قمحاوي، عبد البديع .  د (27)

  ). (KOTTAB.AHRAM.ORG.EG:األنترنيت



، CDوإمكانية توصيله بشاشة جهاز تلفاز كبيرة أو      ) التعليم التكاملي والعالجي وإثراء التعليم    (
  .لمتابعة إلقاء الدرس أو للتوضيح، احد في الصفيسمح للمدرس باستخدام جهاز و

، كونه أحد أركان العملية التعليميـة     ،  مهماً للغاية  في توظيفه في التعليم    دور المعلم ويكون  
وفي التعليم باستخدام الحاسوب تـزداد أهميتـه        ، والعلوم بالنسبة للطالب  ، وهو مفتاح المعرفة  

متقن أساليب واستراتيجيات التعليم باستخدام     ،  ماهر فالحاسوب يحتاج إلى معلّم   ، ويتعاظم دوره 
ومؤمن ، راغب في التزود بكل حديث في مجال تخصصه، متمكّن من مادته العلمية، الحاسوب

  )٢٨(.ثم بأهمية التعليم المستمر، برسالته أوالً
، لبناء قـوة عاملـة مـاهرة      ، واعترافاً بأهمية الحاجة إلى مجتمع معلومات نابض بالنشاط       

تدعم الحكومات العربيـة الجهـود      ، واالنتفاع به ، واقتحامه، ادرة على فهم العصر الرقمي    وق
وإقامة دورات فعالة للتـدريب علـى      ، وتعزيز استخدام اللغة العربية   ، الرامية إلى محو األمية   

ومعاهـد  ، وذلك من خالل الجهات الرسمية ذات العالقة      ، واالتصاالت، تكنولوجيا المعلومات 
  .لتعليم العالي التابعة لهاالتعلم وا

بإعادة هيكلـة مناهجهـا     ، كما قامت العديد من الدول العربية على مدار السنوات الماضية         
، واالتـصاالت ، بحيث تتضمن البرامج المعدة مباشرة لمعرفة تكنولوجيا المعلومات       ، الدراسية

ت هذه الدول تـدرك  باإلضافة إلى ذلك أصبح، والتي تناسب سوق العمل، في المرحلة الثانوية 
  .لمواكبة متطلبات مجتمع المعلومات، في مجال التعليم، أنها بحاجة إلى رؤية خاصة

، وضمان االستخدام األمثل  ، على مستوى عالمي  ، لذا فمن الضروري وضع برامج تدريبية     
باستخدام هذه  ، لتسهيل أداء األعمال لدى القطاعات األخرى كافة      ، والبرامج المتاحة ، لألدوات

  )٢٩(.لتكنولوجياا
  :أثر وسائل التقنية في تعليم اللغة العربية

  ؟....هل تصلح لغتنا العربية لعصر التقنية علماً وتعليماً
  كيف نواجه القرن الحادي والعشرين في التعليم اللغوي؟ وفي المواجهات اللغوية؟

  تعليمها؟وما آثار ثورة التكنولوجيا والعولمة والعالم المفتوح في لغتنا العربية و
من انتقال سريع ، إن عصر العولمة يطالب العرب بأن يكونوا أكثر إدراكاً لما يجري حولهم

  ...وتبادل واسع للثقافات، للمعلومات

                                                 
ص / ٢٠٠٥ - القاهرة / مصر- ) ١( سلسلة الحاسوب في التعليم -) استخدام الحاسوب في التعليم( معمر، مجدي  (28)

)١٤---- ٩.(  
  ).١٤---- ٨( ص -/٢٠٠٣ يونيو -القاهرة /ر مص-  المؤتمر العربي للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (29)



 مايؤهلهـا لمواكبـة هـذا االنفجـار المعرفـي      - بما وهبها اهللا من غنى وسعة–ولغتنا لديها   
 لتواكب عـصر  ،تحديث التعليم بتطوير مناهجه ولنجاح هذه التقنية مع لغتنا علينا  ،....والمعلوماتي

 تطـوير أهليـة المعلّـم       فضالً عن ، مع المحافظة على أصالتنا في الدين واللغة والتراث       ، الحداثة
إتقـان  مع ، تطوير المتعلّم وتأهيله لمتطلبات عصره وتحدياته بالتفكير واإلبـداع و، للتعليم التقني 

..  يتطلب منا أن نحصن بيتنا العربي مـن الـداخل أوالً            وهذا ...ثقافة الحاسوب ببرامجه العربية   
فيما يخدم مجتمع المعلوماتية    ، مهاراتها األساس وأساليبها الوظيفية   ، ونمكّن المتعلّم من لغته العربية    

  .ولسان عربي مبين، وقلب كبير.. وثورة التكنولوجيا بفكر واع... ومجابهة العالم المفتوح، الجديد
 أمام تحديات العصر فيساهم في       وسائل التقنية في تطوير تعليم العربية      آثار استخدام  أما  

ويساهم في تحقيـق أهـداف   . وأنشطته، )تكنولوجيا التعليم(تحديث طرائق تعليم اللغة العربية  
فال ، وزيادة تحصيل الطالب  ، وتحسين عمليات التعليم والتعلّم   ، ورفع مستوى التدريس  ، التعليم

إال إذا أصبحت جزءاً متكـامالً      ،  والتكنولوجيا أن تؤدي وظائفها كاملة     ،يمكن لوسائل االتصال  
، والبد أن نتبين األسلوب المتكامل في اسـتخدام وسـائل التكنولوجيـا           ، من العملية التعليمية  

  .استثماراً ناجحاً، لنستثمر إمكاناتها
 أصـبحت   لذلك، فهي تعبر برموز محدودة عن أشياء ال محدودة       ، وألن اللغة نسق رمزي   

مع ، ولقد أقامت عالقات وطيدة   ، إحدى الركائز األساس للفكر الثقافي الحديث بمختلف مدارسه       
بل وهندسة بعد أن حظيـت بفـرع        ، وفقهاء، وعلماء، اإلنسانية من فلسفة  جميع فصائل المعرفة    

)٣٠(.وهو هندسة اللغة، للهندسة خاص بها
  

نسق رمزي ضمن أنساق رمزية أخـرى       أو مجرد   ، إذن فلم تعد اللغة مجرد أداة لالتصال      
  :إذن .أهم العلوم المغذية لتكنولوجيا المعلوماتبل أصبحت ، نبيل علي .كما يقول د

   كيف نهيئ لغتنا العربية لمطالب عصر المعلومات؟ -
  واستخداماً؟، وتعليماً،   كيف نبعث الحياة في كيان هذه اللغة العظيمة تنظيراً-
   بعض المتخصصين فيها ووقفها على تلك النخبة؟ كيف نحررها من احتكارية-
 كيف نخرجها من دائرة اهتمام المتخصصين فقط إلى الدائرة األوسع واألشمل  وخاصة              -

، والمنطق، واإلحصاء، والهندسة، بعد أن صار علم اللغة الحديث يستند إلى الرياضيات         
ونظم ، اً علم الحاسوبوأخير، والسوسيولوجي، والسيكولوجي، والفسيولوجي، والبيولوجي
  المعلومات؟

                                                 
 - مجمع اللغة العربية بدمشق /- تكنولوجيا التعليم وأنشطته-)تحديث طرائق تعليم اللغة العربية(رضوان ،  الدبسي (30)

  ).١٤-أ(ص / دمشق-٢٠٠٣أكتوبر٢٣-٢٠-المؤتمر السنوي الثاني



ونعمـم لغـات برمجـة      ، ونعرب نظم التشغيل  ،  كيف نهتم بالمعالجة اآللية للغة العربية      -
  ونستعد للدخول إلى عصر الترجمة اآللية عن طريق اللغة العربية؟، عربية

 الوثيقة بين   وذلك نظراً إلى العالقة   ، البد من أن نعلّم صغارنا مبادئ البرمجة باللغة العربية        
وقد عربت لغات برمجة سهلة     ، وبين الفكر واللغة من جانب آخر     ، البرمجة والفكر من جانب   

، وهناك جهود مثمرة في معالجة اللغة العربية آليـاً        ، )لغة اللوجو والبيسك  : (من مثل ، للصغار
 خـالل ربـع  .  نبيل علي. دوقد شملت بحوث  ، أفرزت تطبيقات مطروحة حالياً في األسواق     

، الصرف اآللـي  : (من مثل ، القرن األخير مجاالت متعددة في ميدان معالجة اللغة العربية آلياً         
  ).وبناء قواعد البيانات المعجمية، والتشكيل التلقائي، واإلعراب اآللي

  وهنا نتساءل كيف يكتسب الصغار اللغة األم؟
ي هذا اإلطـار الجديـد     ويقتض، هناك محاولة لرسم إطار جديد لمنظومة تعلّم اللغة العربية        

فإذا أردنا الحصول على المخرجـات التعليميـة       . ضرورة إعادة النظر في منظومة تعلّم اللغة      
، والتحـدث بطالقـة   ، التي تتمثّل في خريجين قادرين على االستماع مع الفهم        ، المناسبة لغوياً 

، والنقـد ، التفسيرو، والتحليل، والفهم، وقادرين على القراءة  ، والكتابة بصحة وسالمة وجمال   
وتوليـد المعـاني    ، وإعادة صـياغة الفكـر    ، وقادرين على التفكير السليم   ، والتذوق، والتقويم
التي ، إذا أردنا تحقيق ذلك علينا إعادة تنظيم المدخالت التعليمية في منظومة اللغة           ...،واإلبداع

)٣١(.تقتضي وجود معلم للّغة العربية على درجة عالية من الكفاءة
  

، قرآنـاً  : من خالل النصوص العربية الجميلـة ،  ينبغي أن تعلّم اللغة بطريقة متكاملة      كما
الذي يحتـضن   ، كما يقتضي اصطناع الجو المدرسي اللغوي الصحي      . ونثراً، وشعراً، وحديثاً

  . ويجعلها في صميم الفؤاد، اللغة العربية
ان فيه تربية الملكة اللسانية      بعد أن انتهى العهد الذي ك      "بهذا الشأن أنه  ابن خلدون   ويضيف  
واتخاذ الوسـائل التـي     ، فإنه البد من اصطناع المناخ اللغوي اصطناعاً متعمداً       ، طبعاً وسليقة 

، ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها:" فيقول، توصل إلى إجادة الملكة اللسانية
وكالم ، أساليبهم من القرآن والحديثالجاري على ، القديم) العرب(أن يأخذ نفسه بحفظ كالمهم      

وكلمات المولّدين أيضاً في سائر     ، في أسجاعهم وأشعارهم  ، ومخاطبات فحول العرب  ، السلف
... ،منزلة من نـشأ بيـنهم     ، من المنظوم والمنثور  ، حتى يتنزل لكثرة حفظه لكالمهم    ، فنونهم

وهكذا يجـب  ... وقوة، سوخاًويزداد بكثرتها ر ، فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ واالستعمال      
  (*)..." أن يكون تعلّمها
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كما يرى أن النصوص المختارة للدراسة والحفظ يجب أن تبثّ في ثناياها مـسائل اللغـة                
ويؤكد أن الملكة ال تربـى      ، بحيث يتعرف الدارس من خاللها إلى أهم قوانين العربية        ، والنحو

   )٣٢(.دون الفهم من الحفظ مندون فهم؛ فالملكة التحصل  من خالل نصوص تحفظ من
  لكن كيف يتم االنتقال في تعلّم اللغة من الموقف المصطنع إلى السليقة والطبع؟

إلى تعلّمها ذاتياً من خالل ممارستها      ، كيف لنا أن نحول تعلّم اللغة تلقيناً من خالل المدرس         
  وكتابة؟ ، وقراءة، وتحدثاً، استماعاً

  :حتاج إلى تحوالت كبيرة من أهمهاوهو بالتأكيد ي. هذا سؤال كبير
فـي مكاتباتنـا    ، أننا نحتاج إلى تشريع بشأن استخدام غير العربية في تعليمنا وتعلّمنا           -

وقد يسبق هذا عقد مؤتمر قومي عربي من أجل         ، ....الرسمية وإعالمنا وفنوننا وآدابنا   
، وبرمجـة ، وتعليماً، تنظيراً، لتلبية مطالب اللغة العربية   ، اختيار أنسب النماذج اللغوية   

  .ومعالجة آلية
والتركيز على التعلّم   ، نحتاج إلى إعادة النظر في تعليم اللغة التلقيني من خالل المدرس           -

وتلبية مطالـب   ، الذي يساهم في دفع الفرد إلى التعلّم المستمر مدى الحياة         ، الذاتي للّغة 
  .المعرفة اللغوية المتجددة

في ، ها مدى الحياة عبر األنترنت إلى جهود غنية مستفيضة يحتاج تعلّم اللغة ذاتياً وتعلّم     -
." وتصميم البرمجيـات التعليميـة    ، وفي مجال إعداد المناهج   ، مجال علم اللغة النفسي   

تـستخدم أسـاليب   ، برمجيات تعلّم ذكية ، فنحن بحاجة إلى برمجيات تعليم للّغة العربية      
الـصرف  : (العربية آلياً من مثـل    القائمة على نظم معالجة اللغة      ،  الذكاء االصطناعي 

  (*)).والفهرسة اآللية، ونظم التلخيص، والتشكيل اآللي، واإلعراب اآللي، اآللي
والبد من أن يتم ذلـك      ، نقل الوعي بأهمية اللغة من مستوى النخبة إلى مستوى العامة          -

سرة فضالً عن دور األ، ومواقع األنترنت، والصحافة، والتلفزيون، بالتنسيق مع اإلذاعة
  .والمدرسة

: ( التي تتمثّل في الموضوعات اآلتيـة ، ويمكن أن يتم ذلك من خالل الثقافة العلمية اللغوية       
كيفية توظيـف  ، تراثنا اللغوي، أعراض أزمتنا اللغوية، أهمية دور اللغة في عصر المعلومات 

يطـة اللغـات    أو ما يسمى باإلرشاد اللغوي؛ موقع العربية على خر        ، اللغة في حياتنا اليومية   
العالمية؛ أثر التعلّم بغير العربية في هجرة العقول العربية؛ أثر التعلّم بغير العربية في التفكير               

                                                 
  ).٢٢٦( ص-  الفصل الخامس-)مناهج التربية وخيارات المستقبل(علي أحمد ، مدكور.  د (32)
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، عالقة اللغـة بالعقيـدة    ، واإلبداع؛ نظم اللغة العربية آلياً؛ عالقة اللغة بفنون اإلبداع المختلفة         
  ..).ديمقراطيةوال، والتنظيمات االجتماعية؛ عالقة اللغة بالحرية، واألخالق

أثبتت العربية أيضاً جـدارتها  ، ومن منظور معالجة اللغات اإلنسانية آلياً بواسطة الحاسوب 
يسهل تطوير النماذج البرمجية المصممة للّغة العربيـة        ، فبفضل توسطها اللغوي  ، لغة عالمية 

 إمكـان  ل علينبي. دفقد أثبتت بحوث ، وعلى رأسها االنجليزية، لتلبية مطالب اللغات األخرى 
 (**)"والصرف اآللية المصممة للغة العربية فـي مجـال االنجليزيـة          ، استخدام نظم اإلعراب  

 علـى أنهـا فئـة عليـا      يمكن النظر إليها بلغة الرياضيات الحديثة    ً,وحاسوبيا، فالعربية لغوياً 
superset ،٣٣(.لياكحالة خاصة من هذه الفئة الع، تندرج في إطارها كثير من اللغات األخرى(   
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  الفصـل الرابـع

  

األسباب الدافعة إلى استخدام الوسائل 

التكنولوجية في تعليم اللغة العربية للحلقة األولى 

  .من التعليم األساس
    

  . ـ مظاهر ضعف اللغة العربية١

  . ـ أسباب ضعف اللغة العربية٢

 ـ مشكالت تعلـيم اللغـة العربيـة والـصعوبات التـي       ٣

 .جههاتوا

 ـ ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية في تعليم اللّغة العربية للحلقة ٤

 .األولى من التعليم األساس

تعاظم دور اللغة في عـصر  ( ـ اللغة العربية المعاصرة  ٥

  ). المعلومات ـ موقع اللغة على خريطة المعرفة

  .ـ تكنولوجيا التربية والقابلية االبتكارية٦
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  هر ضعف اللغة العربيةـ مظا١
وغيـر  ، الحكومية، نجدها في غالبية المؤسسات الوطنية    ، إن مظاهر ضعف اللغة العربية    

وعلى الرغم من أن معظـم      ، فمن النادر أن ترى متكلّماً يتحدث بلسان عربي مبين        ، الحكومية
نّها التحـسن   لك، تغص بحملة شهادة الدكتوراة   ، المؤسسات الرسمية القيادية في الدول العربية     

دون أن يستـشير    من  ، بل يكاد اليستطيع أن يرد على كتاب رسمي بجملة واحدة         ، كتابة فقرة 
بل تجد الركاكة فـي  ، )المثقفة(وهذا الضعف ال يتوقّف على النخب ، مختصاً في اللغة العربية  

ربيـة  وهذا واقع مؤسسات الت   ، والذين يتسلّلون إلى المؤسسات اإلعالمية    ، مرافعات المحامين 
والنجـد النخـب   ، فاألطفال يجدون اللغة العربية السليمة مهجورة  . والتعليم في الوطن العربي   

أو يمتلكون مشروعاً للنهـوض  ، يتبنّون أي منهج، القائمة على تحرير المناهج لغوياً في بالدنا 
لبـة علـى    تساعد الط ، فالبرامج التربوية التوفّر أجواء لغوية نقية     . وتحسين مستواها ، باللغة

كما نالحظ االستمرارية في االنحياز إلى العقلية التاريخية القديمة فـي           ، اكتساب اللغة السليمة  
ونلوم . بدالً من التواصل الفعال، من خالل التركيز على الجانب االنفعالي من الخطاب، التفكير

اك ظـاهرة تقـزيم     وهن. ونتّهمها بعدم القدرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي       ، لغتنا
أو ، أصبحت مظاهر تتكرر في كل لقـاء      ، أو إدراج مفردات في معرض حديث المرء      ، اللغة

قـد أسـقطت حـصون      ، )المثقفة(وينبغي االعتراف هنا بأن غالبية النخب       . أو ندوة ، اجتماع
أن كثيـراً مـن     ، ومن أوجه القصور التي يمكن مالحظتهـا      ، والصرف دون استحياء  ، النحو

كمـا باتـت    ، طغت عليهم سطحية قـراءة الـنص      ، القائمين على تحرير النصوص   المثقفين  
محل الدراسـة   ، فابتعدوا عن الخوض في الحديث عن تفاصيل الموضوع       ، الحوارات قاصرة 

  .والنقاش
ال تثيـر أي    ، ظـاهرة ) المثقفـة (لقد أصبحت ظاهرة ضعف اللغة العربية لدى النخـب          

هل . والصرف العربي ، م إلى معرفة أساسيات النحو    ويجاهر الكثيرون بعدم حاجته   ، استغراب
، وفي صعوبة قواعدها؟ أم أن ال حاجة إلى االهتمام بهـا          ، العلّة تكمن في طبيعة اللغة العربية     

يراد بـه   ، غير قادرة على مواكبة روح العصر؟ وهذا سهم من األعداء         ، حيث أنها لغة جامدة   
وتأكل ، ما أنّه لن تفلح أمة تقاتل بما ال تصنع        فك، أن تبقى هذه األمة عالة على األمم األخرى       



ال يـتقن المثقفـون والبـاحثون       ، فإنه لـن تفلـح أمـة        ، وتلبس ما ال تنسج   ، ما ال تزرع  
.بل ومفتونون بلغات الغرب، والمسؤولون منها لغتهم األم

)١(  
  : أسباب ضعف اللغة العربية– ٢

فقد دخل فـي    ، ي اللغة العربية   له دور كبير في تفشي الضعف ف       العامل النفسي الشك بأن   
وأن الكتابـة  ، كثيرة القواعد مع اختالف اآلراء فيهـا    ، متعددة، روعنا أن اللغة العربية صعبة    

وسبباً جسيماً في ضعف الناس فـي اسـتخدام         ، العربية بما فيها من مشاكل تشكّل عائقاً كبيراً       
، باطّراد من غـالء األسـعار     وما يصاحبه   ،  في هذا العصر   تعقّد الحياة ولعّل  . صحيح اللغة 

يشكّل عامالً آخر من العوامل     ، وتحصيل معاشهم ، وازدياد اهتمام الناس بالسعي لتوفير قوتهم     
وعـز  ، إذ لم يعد لديهم الوقت الرتياد المكتبـات       ، العامة في ضعف العربي في لغته العربية      

من األسـباب   وع العامية   وشي، تفشّي األمية و، واقتناء المقروءات ، عليهم المال لشراء الكتب   
ومع كل الجهود الحثيثة من الحكومات لمكافحة       ، الواضحة في ضعف اللغة لدى أبناء العربية      

فقد أصبحت مهمة ، ندرة المعلم الجيدومن أسباب ذلك . فإن نسبة األمية ما تزال كبيرة    ، األمية
وسـائل   كمـا أن     .تسند إلى مدرسين غير أكفيـاء     ، تدريس العربية في شتى مراحل الدراسة     

وال تـضع فـي   ، حيث التهتم كثيراً باللغة العربيـة  ،  تساهم في الضعف اللغوي القائم     اإلعالم
  .باللغة الفصيحة السليمة، أهدافها العمل على السمو واالرتقاء

فهم يقدمون لقرائهم نموذجاً  ،  الذين يكتبون في شتى الموضوعات بلغة ضعيفة       المؤلفونأما  
.بل ينحدر بهم الضعف اللغوي الذي نشهده، اهم اللغوياليساهم برفع مستو

)٢(  
، فكثير من البلدان عزلـوا اللغـة العربيـة        ، تعلّمنا العربي أما المشكلة األساس فتكمن في      

والطالب الجامعي العربي   ، فصارت بعض الجامعات تدرس مادة اللغة العربية لغير المختصين        
ألنه ال يدرس في اختـصاص اللغـة        ، هل مع لغته  أو الفلسفة يجب التسا   ، الذي يدرس التاريخ  

  .العربية
يخـص هويـة    ، وثقـافي ، ي بأن المشكلة ذات أساس فكر     ىإذن، في ضوء ما سبق نر     

وذواتنـا سـيليه    ، واكتشافنا لهويتنـا  . ووعيه بذاته ، ومشروعه المستقل ، المواطن العربي 
.اهتمام باللغة

)٣(  

                                                 
-١(ص/ ٢٠٠٤/أيار/٧ العدد –مجلة النبأ )  أبحاث في اللغة–اللغة مرآة الفرد واألمة (قاسم صالح ، النعواشي.  د  (1)
٣-٢.(  

 – ١٩٩٩- عمـان  – دار مجدالوي للنشر والتوزيـع  -)األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية   (سميح  ، ومغليأب.  د (2)
   –الفصل العاشر 

  ). ١٠٩-١٠٨-١٠٧(    ص 



يتمثّل ،  من أكثر أبنائها   والتشويه،  والمضايقة ،الهجركما تتعرض لغتنا العربية أللوان من       
  :ذلك في اآلتي

في كثير مـن جامعـات      ، إن اللغة األجنبية هي لغة التعليم الجامعي في األقسام العلمية          -
  .الدول العربية

والفنادق هي اللغة األجنبيـة مـع أن        ، والمستشفيات، اللغة السائدة في المراكز الصحية     -
  .لين في تلك المؤسسات والمواقع من العربوالعام، غالبية األطباء

وبخاصة في معشر المثقفـين غيـر       ، الكم الهائل من المفردات تسلّلت إلى لغتنا العربية        -
 .مدركين لخطورة هذا المسلك

 .هجر الفصيح اللغوي وغربته -

فال يلتزمون بالفصيح فـي    ، واللغة العربية بشكل خاص   ، ضعف معلمي اللغة بشكل عام     -
  :ويستخدمون اللهجة المحلية وذلك يعود لسببين، أثناء تدريسهم

  .عدم اهتمامهم بالعربية الفصيحة: أولهما    
، وعدم وجود المنهج الدراسي المختار بعناية     ، عدم إلمامهم بقواعدها وأصولها   :ثانيهما    

واللوحـات  ، والنحوية الواضحة في الالفتـات    ، والمخالفات اللغوية ، ووجود األخطاء الجسيمة  
واالحتفاء ، ووجود بعض المسميات الدخيلة على لغتنا، معلّقة على واجهات المحالت التجاريةال

فترى الصحف تتسابق في خدمة هـذا النـوع مـن األدب       ، باآلداب الشعبية واألشعار العامية   
.وهذا دليل على ضعف المستوى التذوقي عند بعض أفراد األمة، والتشجيع عليه، ونشره

)٤(  
ي إلـى جانـب الـشهادة       بإعداد تربو ،  المناسبة الحلولا مر فالبد من إيجاد      وبناء على م  

التي يجب أن توضع مراعية لمعطيات علم       ، المعلم الجيد ألساليب التدريس   فإعداد  ، الجامعية
والترفيع ، وقدرات التالميذ في تقبلها   ، ومناسبة لحقائق اللغة العربية ذاتها    ، التربية وعلم النفس  

في الصفوف االبتدائيـة    ، ي درجت وزارات التربية والتعليم العربية على العمل به        التلقائي الذ 
سبب في جعل التالميذ يصلون المراحل العليا وهم ضعاف في اللغة وفي غيرها مـن               ، الدنيا

.الدروس
)٥(  

                                                                                                                                            
 -٢٨/٢/٢٠٠٦ -١٤٧٥ ع– الحوار المتمـدن  -)وجهة نظر في واقع اللغة العربية( عبد المولى، محمد عالء الدين  (3)

  ).      ١(ص 
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واللغوي العامل بالمعجم اللغوي    . وديمقراطية روحية لفهم اللغة   ، والبد من التربية الجمالية   
ويدخل مـا يـستجد مـن مفـردات حديثـة      ، عليه أن يتماشى مع تطور اللغة  ،  اللغة ليحرس

.ومتطورة
  . وللمستجدات الحديثة، قويمة مسايرة للتطوير، فصيحة،   لنصل إلى لغة عربية)٦(

  : ـ مشكالت تعليم اللغة العربية والصعوبات التي تواجهها٣
  :عربية وتتمثل فيالواقع هناك مشكالت متعددة تتعلّق بتعليم اللغة ال

 .العامية وآثارها السلبية ••••

  .ضعف إعداد مدرسي اللغة ••••
 . عدم بناء المناهج على أسس علمية موضوعية ••••

 .  تخلّف طرائق تدريس اللغة ••••

 .صعوبات الكتابة للمبتدئين ••••

 .عدم وضوح األهداف في األذهان ••••

 .قصور أساليب التقويم ••••

.نقص المكتبات المدرسية ••••
)٧(

  

 ).الفصيحة( العربية باستخدام اللغة العربية الصحيحة عدم عناية مدرسي اللغة ••••

  .منهج تعليم اللغة العربية ال يخرج القارئ المناسب للعصر ••••
 . عدم توافر قاموس لغوي حديث في كل مرحلة من مراحل التعليم العام ••••

 .االفتقار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويم التعليم اللغوي ••••

 .تقنيات الحديثة في تعليم اللغةوال، قلة استخدام المعينات ••••

  .ازدحام النحو بالقواعد النحوية واضطرابها ••••
 . افتقار طرائق تعليم القراءة للمبتدئين إلى دراسات علمية ••••

 .االنتقال الفجائي في التعليم من عامية الطفل إلى اللغة الفصيحة ••••

ي الـصف   بل بين كتب المادة الواحدة ف     ، اضطراب المستوى اللغوي بين كتب المواد      ••••
 .الواحد

وتراث ماضيه وصالً يظهر    ، دراسة األدب والنصوص ال تصل التلميذ بنتاج حاضره        ••••
  .أثره في حياته

 . نقص عدد المعلمين المتخصصين وانخفاض مستواهم ••••

                                                 
  ).١( ص-) واقع اللغة العربيةوجهة نظر في (محمد عالء الدين ،  عبد المولى (6)

-٦٤٧( ص   – الفصل الخامس عـشر      -١٩٨٨ دمشق -)في طرائق تدريس اللغة العربية    ( محمود أحمد   ، السيد.  د )٧(
٦٥٤.(  

  



 .يتعلّمها التالميذ في المدارس عن فصيح العصر بعد اللغة التي  ••••

. صعوبات الكتابة العربية ••••
)٨(

  

) شـبكة األنترنيـت  ( سنواجهها عند التعامل مع هذه األنظمة الذكية       فنية صعوباتهذا فضالً عن    
) عـصا : (ومختلفة في المعنى؟ مـن مثـل      ، كيف يمكن التمييز بين كلمات متماثلة في اللفظ       : فمثالً

إلى ما هنالك من تعقيدات ، والمضاف والمضاف إليه، وكذلك عالمات التعجب واالستفهام، ) عصى(و
  .في اللغة

ومجرد عرض على الشاشة كما هـو       ، دام العربية عبر الحواسيب ليست شكالنية     إن استخ 
كما أشرنا في ، وخاصة أن اللغة العربية تتمتّع بخصائص ذاتية في البنية والرسم       ، حاصل اآلن 

، معالجـة الوثـائق   : لذلك البد من ميادين يجب الولوج إليها من مثـل         ، المثال البسيط السابق  
  .قومعالجة الكالم المنطو

التي ستواجهنا لتحقيق إنجاز في مجال وجود اللغة العربيـة          ، فالتحديات اللغوية عبر الحاسوب   
حتى فـي المحاولـة     ، وتزداد تعقيداً والتباساً بسبب تأخّرنا    ، ال تعد وال تحصى   ، وبفنية تقنية ، بقوة

.الجادة اليجاد صيغ عملية
)٩(

  

لغة العربية للحلقة األولى مـن  ـ ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية في تعليم ال ٤
  :التعليم األساس

ومن تلك األمور التي تحتاج     ، إن مجتمعاتنا العربية اليوم بحاجة إلى تغيير وتطوير وتجديد        
فما زالت مناهج التعليم تنتمي     ، مايرتبط بقضايا التعليم والتربية   ، ونظرة جديدة ، إلى أفق جديد  

 في جوانب منها على األقـل  -هي لم تعد صالحة   و، لحقبة ما قبل عصر المعلومات واالتصال     
أمـا  ، ما يؤدي بالمتخرجين حديثاً من الجامعات لاللتحاق بقطار البطالة        ،  حتى لسوق العمل   –

، فيتطلب من كل شاب أن يعمل بجد واجتهاد من أجل مـستقبله           ، مسؤولية الشباب تجاه أنفسهم   
وااللتحاق ، واكتساب المهارات الجديدة، ياًويستلزم ذلك تأهيل الذات علمياً وعمل. ومستقبل أمته

فال مكان اليوم لمن    ، وعدم التوقّف عن كسب المعرفة والعلم     ، بالتخصصات العلمية المتطورة  
  )١٠(.ليس لديه مؤهالت علمية راقية

وتوفير تفاعل  ، تحسين التعليم باستخدام الحاسوب   مكان  كما أكّدت كثير من الدراسات إلى إ      
التعليم باستخدام الحاسوب يمتـاز     وقد أشارت الدراسات إلى أن      ، فضل للمتعلم واستيعاب    أ    

  :بميزات عدة من أبرزها
                                                 

 عمان  - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     –اجتماع خبراء متخصصين في اللغة العربية     ( جامعة الدول العربية     (8)
  .١٩٧٥  -القاهرة/اعة الحديثة دار الطب-)١٩٧٤

  www.arabrenwal.com) .٧( ص – التجديد العربي-) اللغة العربية عبر األنترنيت( قمق، بريهان  (9)
  www.arabrenwal.com). ٢( ص –التجديد العربي) الشباب والتكنولوجيا(نعمان ،  عبد الغني (10)



ما يكسبه بعضاً من مزايـا      ، وقدراته الخاصة ، توفير فرص كافية للمتعلّم للعمل بسرعته      -
 .وتزويد المتعلّم بتغذية راجعة فورية، تفريد التعليم

 .والكيفية المناسبة للمتعلّم، والزمان، نالتشويق والمرونة باستخدامه بالمكا -

)١١(.وتنمية المفاهيم االيجابية للذات، اإلسهام بزيادة ثقة المتعلّم بنفسه -
  

تعاظم دور اللغة في عصر المعلومـات ـ   (ـ اللغة العربية المعاصرة ٥

  ):موقع اللغة غبى خريطة المعرفة
  عصر العولمة والتحديات؟، هل تصلح لغتنا العربية لعصر التقنية علماً وتعليماً

  كيف نواجه القرن الحادي والعشرين في التعليم اللغوي؟ وفي المواجهات اللغوية؟
  والعالم المفتوح في لغتنا العربية وتعليمها؟، والعولمة، ما آثار ثورة التكنولوجيا

مـن انتقـال    ، عن عصر العولمة يطالب العرب بأن يكونوا أكثر إدراكاً لما يجري حولهم           
ولغتنا لديها مايؤهلها لمواكبة هذا االنفجار المعرفي       . وتبادل واسع للثقافات  ، ع للمعلومات سري

  .والمعلوماتي
علينا تحديث التعليم بتطوير مناهجه لتواكب عصر الحداثـة         ، ولنجاح هذه التقنية مع لغتنا    

  .مع المحافظة على أصالتنا في الدين واللغة والتراث
وتطوير المتعلّم وتأهيله لمتطلبـات عـصره       ، يم للتعليم التقني  إلى جانب تطوير أهلية التعل    

ثم تمكينه من لغتـه     .... مع إتقان ثقافة الحاسوب ببرامجه العربية     ، وتحدياته بالتفكير واإلبداع  
، فيما يخدم مجتمـع المعلوماتيـة الجديـد       ، وأساليبها الوظيفية ، العربية في مهاراتها األساسية   

لذلك ، ولسان عربي مبين  ، وثورة التكنولوجيا بفكر واع وقلب كبير     ...ومجابهة العالم المفتوح  
  .البد من استخدام وسائل التقنية في تطوير تعليم اللغة العربية

حيث يرى ، من هنا ندرك بأن أهداف التعليم ال تتحقّق إال بتحديث طرائقه بتكنولوجيا التعليم
ورفـع  ،  في تحقيق أهـداف التعلـيم      أن تكنولوجيا التعليم تساهم   :" حسين حمدي الطوبجي  . د

وال يمكن لوسائل   ، وزيادة تحصيل الطالب  ، وتحسين عمليات التعليم والتعلّم   ، مستوى التدريس 
إال إذا أصبحت جزءاً متكامالً من العمليـة        ، أن تؤدي وظائفها كاملة   ، والتكنولوجيا، االتصال
فإننـا نـستطيع أن     ، ئل التكنولوجيـا  وإذا تبنينا األسلوب المتكامل في استخدام وسا      ، التعليمية

                                                 
ـ ١٤٢٣الدوحـة   )  التعليميـة  تكنولوجيا الحاسوب والعملية  (حورية  ، المالكي.  د (11)  - الفـصل الثـاني    –م  ٢٠٠٦/هـ

  ..www.moe.edu.qa).٨(ص
 self-concept-louzon-a.c&moore,a.b(1989)afoueth generation distance education(المصدر األساسي

system: integrating cal and computer conferencing – American,gournal of distance 
education )  

  



لذلك يجـب أن تعمـل      ، من الناحيتين االقتصادية والتعليمية   ، نستثمر إمكاناتها استثماراً ناجحاً   
جزءاً متكامالً من الممارسات التربوية التي تـتم فـي          ، والتكنولوجيا، على أن تصبح الوسائل   

وكذلك ، ئل في المؤسسة التعليمية   ووظائف هذه الوسا  ، حيث تعمل على تحديد أهداف    ، المدرسة
وغير ذلك مما   ، والتكنولوجيا والمناهج ، الطاقات البشرية من متخصصين في مجاالت الوسائل      

  . له صلة بهذا المجال
الـذي يتـولى مـسؤولية      ، أو المؤسسة التعليمية  ، والبد من وجود الجهاز الفني بالمدرسة     

ومـشاركة  ، عدة على إنتـاج المـواد التعليميـة      والمسا، التوعية بأهمية الوسائل والتكنولوجيا   
 )١٢(.أوإنتاجها ثم تقويمها، المدرس في تخطيط واختبار الوسائل

 
 
 

  :تعاظم دور اللغة في عصر المعلومات
  :تلعب اللغة في مجتمع المعلومات دوراً كبيراً لألسباب اآلتية

فقد ثبـت أن    . ثقافةومحورية اللغة في منظومة ال    ، محورية الثقافة في منظومة المجتمع     -
وأكّدت اللغـة بفـضل المتغيـر       ، الثقافة أصبحت محور عملية التنمية في مجتمع المعلومات       

فقد أصبحت معالجة اللغـة     ، ونتيجة لذلك ، محور منظومة الثقافة بالمنازع   ، المعلوماتي كونها 
 الطبيعي  خاصة وأن اللغة هي المنهل    ، آلياً بواسطة الحاسوب هي محور تكنولوجيا المعلومات      

واألفكار المحورية لالرتقاء بلغات    ، الذي تستقي منه هذه التكنولوجيا أسس ذكائها االصطناعي       
  .البرمجة

أو بالنسبة إلى ، سواء في داخله  ، ويزداد إسهام اللغة في تحديد األداء الكلي للمجتمع الحديث        
لك اإلنتاجية الشاملة وكذ، ويقصد بالداخل هنا أنماط وحصاد نتاجه المعرفي واإلبداعي. خارجه

أما ما نقصده بالخارج فهو العالقات التي تـربط المجتمـع بغيـره مـن               ، ألفراده ومؤسساته 
فقـد  ، ولم يقتصر دور اللغة في مجتمع المعلومات على مجالي التربية والثقافـة           . المجتمعات

ـ       ، استحدثت اللغة لنفسها أدواراً جديدة     ليبـرز  ، رةبعد أن تداخلت مع التكنولوجيا بصورة كبي
  .دورها االقتصادي والسياسي

على مستوى جميع فروعها    ، واللغة العربية تجمع بين كثير من خصائص اللغات األخرى          
)١٣(.كتابة وأصواتاً وصرفاً ونحواً ومعجماً. اللغوية

  

                                                 
 -المؤتمر السنوي الثـاني   )   تكنولوجيا التعليم وأنشطته    –تحديث طرائق تعليم اللغة العربية      ( رضوان  ، الدبسي.  د (12)

 ٢ – ١- ج –ب ( ص - مجمع اللغة العربيـة  – ٢٠٠٣أكتوبر ٢٣-٢٠ دمشق-اللغة العربية في مواجهة المخاطر 
– ٣.(  
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ونكتفي بمطابقة جنس الفاعـل     ،  فهي على سبيل المثال تجمع بين الجمل االسمية والفعلية        
كما تتّسم منطوقة اللغة العربية  ). بت فالنة وهو ما ال تلتزم به اللغات األخرى        ذهب فالن وذه  (

  .وتآخ محسوب بين فروع اللغة المختلفة، بتوازن دقيق 
أثبتـت العربيـة جـدارتها      ، ومن منظور معالجة اللغات اإلنسانية آلياً بواسطة الحاسوب       

لنماذج البرمجية المصممة للغـة     يسهل تطويع ا  ، فبفضل توسطها اللغوي  . بوصفها لغة عالمية  
، فالعربية لغوياً وحاسـوبياً     . وعلى رأسها االنجليزية  ، لتلبية مطالب اللغات األخرى   ، العربية

يندرج فـي إطارهـا كثيـر مـن اللغـات         ) superset(يمكن النظر إليها على أنها فئة عليا        
  )١٤(.األخرى

  :موقع اللغة على خريطة المعرفة
والشكل . يزداد أهمية يوماً بعد يوم    ، بارزاً على خريطة المعرفة اإلنسانية    تتبوأ اللغة موقعاً    

وقد أقامت اللغة مؤخراً عالقة     . يبرز شبكة العالقات التي تربط اللغة بفروع المعرفة المختلفة        
التـي تـساهم فيهـا اللـسانيات        ، من خالل هندسة الذكاء االصطناعي    وذلك  :" وطيدة مع الهندسة  

كما تنفرد بمثل هذه الشبكة الكثيفـة مـن   . بقسط وفير) computational linguistics(الحاسوبية 
  .العالقات المعرفية

يؤكّد كونها ركيزة أساسية للمعرفة     ،  وإن موقعها الفريد هذا على خريطة المعرفة اإلنسانية       
، لفهم تاريخ تطور الفكر اإلنـساني     ، وكذلك كونها وسيلة الغنى عنها    ، على اختالف أنواعها  

  . واستشراف مستقبله، وتحليل مظاهر حاضره
قمـة العلـوم    : فابحث عـن اللغـة    ، أينما يكن مسلكك في دنيا المعرفة     : وخالصة القول 

، ورابطـة عقـد الفنـون     ، وركيزة الفلسفة عبر القرون   ، اإلنسانية ورفيقة العلوم الطبيعية   
  .وهندسة معرفتها ولغات برمجتها، ومحور تكنولوجيا المعلومات

وعالقتهـا بفـروع المعرفـة      ، ي أمس الحاجة إلى نظرة أشمل إلى اللغة العربيـة         فنحن ف 
  :والشكل اآلتي يوضح عالقة اللغة العربية بفروع المعرفة، المختلفة

  منظومة اللغة وتفاعلها مع خارجها

  

  

                                                 
أثبتت بحوث الكاتب إمكان استخدام نظم اإلعراب والصرف اآللية المصممة للغة العربية في ( المرجع السابق  (14)

   -)مجال االنكليزية
  ).٤٦....٤١(ص 
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القتها بفـروع المعرفـة     وع، والبد أن نشير إلى الحاجة إلى نظرة أشمل إلى اللغة العربية          

الجوانـب  نوصي أن نركّز في ذلك علـى        ، وحرصاً على عدم تبديد الوقت والجهد     . المختلفة
          :ونكتفي هنا بمثالين، الخاصة التي تميز العربية عن باقي اللغات

الذي ال تدانيه لغة أخرى ،  العالقة بين نظام الصرف العربي وتراثه االشتقاقي:المثال األول
فيما ، وبين علم البيولوجيا الجزئية القائمة على لغة الجينات وعلم نفس الذكاء          ، ن لغات العالم  م

  .وتوليد المفاهيم، يخص التناظر بين توليد المشتقات صرفياً والتوليد البيولوجي
، وهندسـة الـديكور  ، وبين الفنون التشكيلية،  العالقة بين فنون الخط العربي     :المثال الثاني 

وإعداد فريق من الباحثين ، ر يتطلب توثيق عالقة اللغة العربية بفروع المعرفة المختلفةوالمعما
  .من ذوي القدرة على عبور حواجز التخصصات النوعية وتعددها

يجـب  ، وحتى نضمن فاعلية الجدل العلمي بين هؤالء الباحثين ذوي التخصصات المختلفة          
  :لموضوعات الرئيسة اآلتيةإعطاؤهم خلفية عامة مشتركة نقترح بشأنها ا

  .التوجهات العامة للسانيات الحديثة -
 .فقه اللغة العربية وخصائصها -

 .تراثنا اللغوي من منظور علم اللغة الحديث -

 .فلسفة اللغة -

  .هندسة النظم -



 . تكنولوجيا المعلومات من منظور لغوي -

إلى أن أصبحت نهجاً ، وفرعاً معرفياً متخصصاً، إذن فقد ارتقت اللغة من كونها تابعاً علمياً
  .يمكن تطبيقه على العديد من الفروع المعرفية، علمياً عاماً

والنماذج الحاسوبية بحثـاً متعمقـاً      ، من هنا نرى بأنه البد من اختيار أنسب النهج اللغوية         
، وبين خصائص منظومة اللغة العربيـة الـشاملة       ، يضاهي بين إمكانات هذه النهج والنماذج     

والداللـة  ، والنحـو ، والصرف، ويقصد بها منظومات الصوتيات   ، تها الفرعية وكذلك منظوما 
: وبات األمر في حاجة إلى اختيار أنسب النماذج اللغوية لتلبية مطالب اللغة العربية            ، والمعجم

  )١٥(.تنظيراً وتعليماً ومعالجة آلية
  :ـ تكنولوجيا التربية والقابلية االبتكارية٦

يعني التطبيق المنظّم للمعارف تحقيقاً " تكنولوجيا " لح اليوناني إن المفهوم المعاصر للمصط
ويعنـي  ) تكنـو : (وهو مصطلح مكون من مقطعين صوتيين األول      ، ألهداف وأغراض علمية  

وعند جمع المقطعين يكون المعنى الداللي لهـذا        . ويعني فن التعليم  ) لوجي: (والثاني، المهارة
  ".مهارة فن التعليم :" المصطلح هو

فهي عملية ال تقتصر داللتهـا      ) ١٩٧٩ (إبراهيم عصمت  أما تكنولوجيا التعليم كما وصفها    
لوضع ، ولكنها تعني أساساً منهجية في التفكير     ، واألجهزة الحديثة ، على مجرد استخدام اآلالت   

وطريقة في العمل وفـق     ، وأسلوب، أي اتباع منهج  ) approach) systemمنظومة تعليمية   
ومستعملة اإلمكانيات كافة التي تقدمها التكنولوجيا وفـق نظريـات التعلـيم            ، خطوات منظّمة 
والوقت ، والمخصصات المالية ، والمواد التعليمية ، الموارد البشرية : (من مثل ، والتعلّم الحديثة 

  .بما يحقّق أهداف المنظومة، )ومستوى المتعلمين، الالزم
بكيفية إعـداد المـواد المتعلّقـة بالوسـائل         وقد وجه التربويون جّل اهتمامهم إلى العناية        

كمـا انـصب   . وإنتاجها بطريقة عالية الكفاءة تحقيقاً لألهداف التربوية الـسليمة   ، التكنولوجية
 .اهتمامهم باستراتيجية استخدام هذه الوسائل

 أحمـد خيـري   أشـارإليها   ،  األسس النفسية والتربوية    وهذا مااستدعى مراعاة جملة من    
  :وهي) ١٩٧٠(

ن األثر التعليمي لدى المتعلم يرتبط ارتباطاً طردياً بمـدى مـساهمته فـي العمليـة                إ .١
لذا ، كلّما زاد أثر التعليم في تغيير سلوكه وتعديله       ، فكلما زادت مساهمته فيها   ، التعليمية

أصبح تصميم البرامج التعليمية يعتمد على أسلوب الوسـائل التكنولوجيـة المبرمجـة             

                                                 
  ).٣٨-١٤-١٣( ص -١٩٨٨ - مصر/ القاهرة-منظور عربي معلوماتي) ثقافة اللغة(نبيل ، علي.  د (15)



لمقابل من المتعلّم أن يساهم إسهاماً فعاالً ودائمـاً فـي العمليـة             ما يستدعي با  ، للتعليم
  .وعلى أن يكون طوال مدة تعلّمه ناشطاً ايجابياً في برنامجه التعليمي، التربوية

فينتقل المتعلّم بهذا األثر التعلّمي من مجتمع ، أن يكون للتعلّم أثر حياتي واجتماعي كبير .٢
لكي يستفيد مما تعلّمه فـي مواجهـة ظروفـه          ، إلى مجتمع الحياة  ، المدرسة والصف 

إذ للوسائل التكنولوجية التربوية دور متميز في تضييق المساحة بـين عـالم             ، الحياتية
  .والعالم الخارجي للمتعلم، المدرسة

إالّ إذا تـم    ، إن أثراالتصال عن طريق الكالم وحده اليساعد التلميذ على االحتفاظ بـه            .٣
وهذا ما يمكن تحقيقـه   . ق استخدام أكبرعدد ممكن من الحواس     تعزيزه بالتعلّم عن طري   

  .من خالل الوسائل التكنولوجية المبرمجة للتعليم
إن اإلعداد الذهني المسبق لدى المتعلّم من أجل استقبال المعلومات أمرأكّدته التربويات             .٤

مكن مـن   التي تت ، فكان البد لمصمم الوسيلة التكنولوجية من تضمينها الحوافز       ، الحديثة
ممـا  ، المراد له تعلّمهـا   ، تعزيز قدرة المتعلّم على مراقبة ومتابعة العناصر المعرفية       

بإعـادة  ، ومن ثم االستجابة لها لمساعدته فيمـا بعـد        ، يسهل عليه توقّع هذه المثيرات    
  .وترتيب المجال اإلدراكي عنده

له أثـر   ،  لعملية تعليمية  إن إتاحة الفرصة للمتعلّم للقيام بجملة استجابات منشّطة تحقيقاً         .٥
لذا كان من المحتّم على من يصمم الوسيلة التكنولوجيـة أن           ، شديد في إدراك ما يتعلّم    

وتمنحه الفرصة بأن يمـارس نـشاطات   ، وخبرات تشجع المتعلّم، تحتوي على مواقف  
. وبذلك  تضمن له المشاركة في العملية التعليمية مشاركة جـادة          ، فعالة للمادة التعليمية  

)١٦(
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  الفصـل الخامـس
  

  هـدف البحـث
  

  : ـ المقدمة١

 .           ـ أهداف اعتماد التكنولوجيا للغة العربية

 .           ـ الغايات التربوية في مجتمع المعلومات

  . ـ دور المعلم في عصر تكنولوجيا المعلومات٢

  :  ـ دور وسائل وتكنولوجيا التعليم في٣

  . التالميذـ إدراك وتعلّم

  .ـ تحقيق األهداف التربوية

  .ـ المنهج والتدريس

ـ وسائل وتكنولوجيا التعليم معينة للمعلـم       

  .      غير بديلة

جمع المؤنث ( ـ نموذج لدرس في اللغة العربية معالج حاسوبياً  ٤

  ). السالم

 ـ تنوع المعارف والمهارات في تعليم اللغة العربية في عصر  ٥

  .المعلومات

  .يد فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلوماتـ تحد٦



        ـ التغيرات التي يتوقع أن تحدثها تكنولوجيا التعليم في         

  .التعلّم

  . ـ األهداف التي نطمح لتحقيقها في بحثنا هذا٧
  

  

  
  

  :ـ المقدمة١
حيث التشارك فـي المعـارف      ، وبناء مجتمع المعلومات  ، نحن اآلن في عصر المعلوماتية    

التي تشكّل الوعاء األكبر    ، خاصة من خالل شبكة األنترنيت    ، وعلى نطاق واسع  ، أصبح ممكناً 
فإن الـدول المتقدمـة مازالـت       ، وكما تبين نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات      . للمعارف

خاصة فيما  ، وفي عالم يزداد انفتاحاً   . نظراً إلتقانها أساليب توليد المعرفة    ، تسيطرعلى المعرفة 
إذا أحسنت إدارة مواردها    ، تستطيع البلدان النامية اقتناء المعرفة وتجديدها     ، المعلوماتيتعلّق ب 
  .ونمت لديها اإلمكانات للبحث عن المعلومة وتوليد المعرفة المفيدة، البشرية

فهي التي تستخدم في    ، وتوليد المعارف ، وتشكل اللغة األم األداة األهم في تداول المعلومات       
 فهي اللغـة التـي      اللغة العربية أما  . وهي التي تسمح بالتفاعل مع المواطنين     ، مالتربية والتعلي 

، وهي لغـة قابلـة للتطـور      ، وتسمح بتوسيع نطاق المعارف فيما بينها     ، تجمع البلدان العربية  
لكن التسارع الذي نشهده فـي العـالم بـسبب          . واستيعاب الجديد والمبتكر في العلوم والتقانة     

يستدعي تنـشيط   ، والتحول نحو مجتمع المعرفة   ، يا المعلومات واالتصاالت  وتكنولوج، العولمة
، لمواكبـة المتغيـرات   ، والتطوير في تراكيبهـا   ، وتسريع وتيرة البحث  ، تطوير اللغة العربية  

.والحاجة إلى ابتكار المصطلحات
)١(  

ولوجيـا  الذي تقود فيه تكن   ، وقد أطلقت تسمية مجتمع المعلومات على هذا المجتمع المتقدم        
مبنية علـى   ، لخدمات ومنتجات جديدة  ، االستخدام واإلنتاج المتسارع  ، المعلومات واالتصاالت 

  .من األنشطة جميعها وخاصة التعليمية، تغطي طيفاً واسعاً، واإلبداع، المعرفة

                                                 
  .)الفجوة الرقمية في المجتمع العربي وأثرها على اللغة العربية( منصور، فرح.  د(1)

  .)١٤-٧-٢-١( ص٢٢/١١/٢٠٠٦-٢٠" لعربية في عصر المعلوماتيةاللغة ا/" المؤتمر السنوي الخامس/    مجمع اللغة العربية بدمشق



. فالقراء العرب قلة بالنسبة لعدد الناطقين باللغة العربية       ، والشك بأن اللغة العربية في أزمة     
.٢٠٠٢سب تقرير التنمية البشرية العربية لعام       فح

 ٣٣٠ يترجم إلى اللغة العربيـة حـوالي         )٢(
، من عدد الكتب التي تتـرجم سـنوياً إلـى اليونانيـة           % ٢٠وهذا يشكل حوالي    ، كتاباً سنوياً 

ويقارب . كتاب) ١٠٠٠٠٠(حتى يومنا هذا اليزيد على    ، وماترجم من كتب في عصر المأمون     
، وهذا مايؤثر على تطور اللغة العربيـة وإغنائهـا        ، ه إسبانيا في عام واحد    هذا الرقم ماتترجم  

وانحسار استخدامها في مجاالت عدة أما      ، البل قد يسبب في تقوقعها    ، وتوسع آفاقها ومحتواها  
والمصطلحات االنكليزية الجديدة تظهر يومياً بأعداد      ، المعرفة العالمية فتتضخم بسرعة مذهلة    

، عدد القراء العرب المنخفض   : تطيع اللغة العربية مجاراتها ألسباب عديدة منها      والتس، متزايدة
ومجامع اللغة العربية التتوافق دائماً فيما تصدره       ، اليسوغ الترجمة إلى العربية أو التأليف بها      

فعلى سبيل المثال اليوجد حتى اليوم اتفاق على ترجمة كلمة ، ومصطلحات جديدة، من مفردات
computer)( ،        وحوالي أربعـين   ، وذلك بعد مضي نصف قرن على ظهورها في االنكليزية

فهل نسمي هذه اآللة حاسوب أم حاسب أم ،  في الفرنسية)ordinateur(سنة على اعتماد كلمة  
  حاسبة أم رتابة أم كمبيوتر؟

وهي الوعاء األكبر للمعرفـة     ، ومن جهة أخرى فإن استخدام اللغة العربية على األنترنيت        
وتحليلهـا  ، تعتمد على حوسبة اللغة العربية    ، يتطلب أدوات معلوماتية أساسية   ، متوافرة اليوم ال

ومايتوافر حالياً اليلبـي    . وأهم هذه األدوات هي محركات البحث والمعاجم      ، بشكل عملي دقيق  
وخاصـة االنكليزيـة    ، واليرقى إلى مستوى األدوات المماثلة في لغات أخـرى        ، االحتياجات
.والفرنسية

وصناعة المعـاجم لتوليـد     ، في كيفية تصميم  ،   فنحن بحاجة إلى بحوث معمقة      )٣(
.إضافة إلى حوسبة اللغة العربية، وتوحيدها، المصطلحات

)٤(  
من أخذ احتياجات المستخدمين بعـين      ، والباحثين، وفي جميع هذه األعمال البد للمنظّرين     

ألنهم هم الهـدف  ، ناس في البلدان العربيةومفيدة لعامة ال ، للوصول إلى نتائج عملية   ، االعتبار
، لذلك البد من وضع وعاء المعرفة األكبر فـي متنـاولهم   ، في بناء مجتمع المعرفة المستقبلي    

وتوسيع ، ليؤدوا دورهم في توليد المعرفة بلغتهم األم      ، ومن خالله تزيد معرفتهم باللغة العربية     
  .خرىكما يحدث في اللغات األ، المحتوى الرقمي العربي

                                                 
   .٢٠٠٢خلق فرص ألجيال المستقبل  " -  تقرير التنمية اإلنسانية العربية– برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (2)
، األمم المتحـدة ، ةوتعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات الرقمي، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا،  إسكوا (3)

  .٢٠٠٣نيسان 
 الكويـت  – سلسلة عـالم المعرفـة   – رؤية عربية لمجتمع المعرفة –الفجوة الرقمية (نادية ،  حجازي-نبيل، علي.  د (4)

  ).٢٠٠٥ آب-٣١٨ع



لقصورها عـن أن    ، )مع الزمن (أما الخطر على اللغة العربية فيأتي من تهميشها تدريجياً          
، بدءاً بالنشر العلمـي ، تكون ـ كما يدعي البعض ـ لغة عمل وتواصل على جميع األصعدة  

وصـوالً  . والصناعة وغيرها ، والتجارة، مروراً بالتعليم العالي  ، وتبادل الخبرات التكنولوجية  
وهذا قد يؤدي إلى ضمور اللغة واستخدامها في مجـاالت          ، عليم وخاصة األساسي منه   إلى الت 

  .تقليدية محدودة
وهـذا كمـا    ، بإتاحة الفرص لتطور وانتشار اللغة العربية     ، والحل هو ردم الفجوة الرقمية    

ومتابعـة حثيثـة    ، بعملية تنسيق ، ومبرمجة من قبل جهات عدة    ، أشرنا يتطلب  جهوداً مكثّفة    
وبنـاء صـناعة   ، تطوير التعليم والتعلّم بالعربيـة : (دة نظر مستمرة في قضايا أربع هي  وإعا

واالعتمـاد علـى المـشاركة      ، وتمكين استخدام األنترنيت بالعربية   ، المحتوى الرقمي العربي  
 )٥().المفتوحة لتطوير ونشر العربية

ربي المكانة التي تليـق     ألن يتبوأ المجتمع الع   ، وقد أدركت الدول العربية أنه قد آن األوان       
ولذا كان إقرار االستراتيجية العربيـة فـي        ، وبحضارته في عصر تكنولوجيا المعلومات    ، به

التي تهدف إلـى    " وثيقة إطار خطة العمل المشترك    "٢٠٠١مؤتمر القمة المنعقد في عمان عام       
.بناء مجتمع المعلومات

)٦(  
وقد وضع تعميم التعليم االبتدائي     ،  الحديثة إذاً الشك بأن التعليم أساس التقدم في المجتمعات       

من خـالل الجمعيـة     ، ضمن أهداف التنمية األلفية التي اعتمدتها دول العالم قاطبة        ، هدفاً أول 
ألن التعليم باللغة العربية يشكّل األساس الـذي يبنـى عليـه اكتـساب              ، العامة لألمم المتحدة  

ثـم تطـور    ، لتعليم يعتمد التلقين والحفظ   ففي الماضي كان ا   : المعارف على جميع المستويات   
وفي عالمنا العربي . واكتساب المعرفة الجديدة، تدريجياً ليتوجه نحو كيفية البحث عن المعلومة 

  وتطوير ، يجب إتاحة الفرصة إلعادة التعلّم أمام معلمي المدارس بالدرجة األولى
حينئذ يمكـن لهـذه اللغـة       ، عربيةلتتوجه نحو االكتساب الدائم للمعرفة وباللغة ال      ، المناهج

، بمـا فـيهم المعلـم     ، مع احتياجات العصر وبمـشاركة الجميـع      ، العريقة أن تنمو وتتطور   
والتشارك ، والبد من إزالة العوائق أمام اكتساب المعرفة      . والطالب، واختصاصي اللغة العربية  

.وتنميتها بشكل دائم ومستمر، في بناء المعارف
)٧(

  

تتوقف بصورة أساسية ، على أساس أن ظاهرة التواصل اللغوي  ، المعرفةوعالقة اللغة بعلم    
وقـد وفّـرت    ، )المتكلم والمستمع (على الخلفية المعرفية المشتركة بين طرفي الحدث اللغوي         

                                                 
  ).٨( المرجع السابق ص (5)
العالميـة لمجتمـع     المؤتمر العربـي للتحـضير للقمـة         - نحو مجتمع معلومات عربي إطار خطة العمل المشترك        (6)

  ).٢٠٠٣يونيو١٨-١٦القاهرة/مصر(المعلومات
  ).٣٩-٣٨( ص-الفصل الخامس ) منظور عربي معلوماتي نحو نظرة أشمل للغة: ثقافة اللغة(نبيل ، علي.  د (7)



وتمثيـل  ، تكنولوجيا المعلومات ـ ماكان يحلم به بلومفيليد ـ وسائل عملية لهندسة المعرفـة   
.ل اللغويالمعارف الالزمة لتحقيق التواص

)٨(  
  :ـ أهداف اعتماد التكنولوجيا للغة العربية

التي تنشئ اإلنـسان وتعلّمـه      ، والتعليمية، إذاً البد من إصالح وتطوير مؤسساتنا التربوية      
والمؤثرة فيها  ، ضمن ظروفها العامة المحيطة بها    ، وبمناهجها، فهذه المؤسسات بمعلميها  ، لغته

وأساليبها عن مواكبة ،  وهي مازالت متخلّفة بمضامينها،مسؤولة عن هذا الضعف اللغوي العام    
المناخ الالزم مـن     وتهيئة، وتقويتهم في لغتهم العربية   ، وعقولهم، المطلوب في سلوك الناشئة   

وهذا يتوقف علـى إعـداد      ، واالندفاع إلى تعلّمها وإتقانها   ، والمحبة بين المتعلم ولغته   ، األلفة
أو ، أو تغيير ، وضرورة إصالح ، إعداداً ناجحاً ،  دراساتهم والمدرسين المتفوقين في  ، المعلمين

  .وتبسيط أساليبها ، تطوير مناهج تعليم اللغة العربية
فحينئذ ينـشط دور    ، أما الدولة فعليها أن تهيئ الظروف الالزمة لتوفير حياة كريمة للمعلم          

مدرس اللغة العربية   وحينئذ يؤدي   ، والجامعات، والمعاهد، المعلم المتفوق الناجح في المدارس    
، وحين يتوافر للطالب معلم في هذا المستوى من الكفـاءة والنـشاط           . رسالته على أكمل وجه   

أمالً للطـالب   ، والتربوية، وتغدو المؤسسة التعليمية  ، وسيندفعون إلى مادته  ، فإنهم سيقتدون به  
ملمـة بلغتهـا    ، البلـد فتخرج أجياالً متعاقبة تقود المجتمـع و      ، المتفوقين في حياتهم الدراسية   

قطعنا الطريق  ، وطورناها، فإذا أتقنا لغتنا  ، مدافعة عنها ، حريصة عليها ، مهتمة بها ، الفصيحة
  .وأعدائها دعاة اللهجات العامية، على خصومها

فقد تجاوز حدود وظيفتها في أنها وسيلة تفـاهم بـين           ، وإن إتقان اللغة أصبح حاجة ماسة     
الذي يجمع شـمل    ، فاللغة العربية هي الرابط القوي    ، وقومية، ليصبح ضرورة وطنية  ، الناس

النهـضوي  ، وهي الدعامـة األساسـية لمـشروعها القـومي        ، ويوحد أبناءها ، األمة العربية 
.الحضاري

)٩(  
  :ـ الغايات التربوية في مجتمع المعلومات

لة ودقيقة  إلى مراجعة شام  ، أدت التحديات التربوية الهائلة التي يطرحها مجتمع المعلومات       
  :و لم يعد هدف التربية الجديدة، وإلى إنسان جديد، لألسس التربوية

، والمطالب الفردية ، أن تكون وظيفة التعليم مقصورة على تلبية االحتياجات االجتماعية         )١(
وإكساب اإلنسان القدرة على تحقيـق      ، بل تجاوزتها إلى النواحي الوجدانية واألخالقية     

  . ثراء وعمقاًوأن يحيا حياة أكثر ، ذاته
                                                 

  ).١٥(الفصل السادس ص) رؤية معلوماتية: فجوة اللغة(نبيل ، علي.  د (8)
) ٤-٣(ص/٢٠/٢/٢٠٠٣مجلـة تـشرين     ) قـان اللغـة العربيـة     ظـاهرة ضـعف النخبـة بإت      (حسين  ،  العساف )9(

damascus.www.com.online–   



وتركـز  ، تنظر إلى التربية أداة للثبات واالستقرار     ، وألن الفلسفة التربوية السائدة لدينا     )٢(
 فمازالت أساليبنا التعليمية تعتمـد      ،)١٩٩١عبد اهللا عبد الدايم   (على انتشار التعليم النوعيته     

 .على التلقين والحفظ

وإسهام المعلمـين فـي     ، تعليموهناك قيود عديدة تحد من مشاركة الطالب في عملية ال          )٣(
  .عمليات اإلصالح والتجديد التربوي

عصر العلم الـذي    ، وعصر المعلومات ، وآن األوان لنحسم التناقضات بين قيمنا الراسخة      
وعـصر  ، وعصر تنمية المهارات التي أوصى نبينا بتعليمها أوالدنا       ، أقرت به كتبنا السماوية   

الـذي خـرج إلـى    ، وأحفاد السلف العظيم، تجريبيونحن رواد العلم ال   ، االكتشاف والتجريب 
  .عصر التعلّم المستمر، وقواعدها من لسان أصول الناطقين بها، البادية يجمع مفردات لغته

 هو التطلّع دائماً إلى والهدف. والتحرر، وإن تربية عصر المعلومات تؤكد مفهوم المشاركة     
هـي أولـى    ،  في مجتمع المعلومـات    فصناعة البشر ، واألنسب، واألنفع، واألصدق، األفضل

  . إلى الموجه المشارك، فالمعلم عليه أن ينتقل من الملقّن الناقل، االستثمارات بالرعاية
٢   وتنمية ، يركّز على تحصيله المعرفي   ، دور المعلم في عصر تكنولوجيا المعلومات     ـ ألن

فلم يعد المعلم هو الناقل     ، ياًمما يكسب الطالب قدرة كبيرة على أن يتعلم ذات        ، مهاراته األساسية 
والناقـد  ، ومدير المشروع البحثي  ، بل الموجه المشارك لطلبته   ، والمصدر الوحيد لها  ، للمعرفة

  .في رحلة تعلّمهم واكتشافهم المستمر، والمستشار 
وتكنولوجيـا  ، إال إذا أتقن العمل بالحاسـوب     ، إلى هذه النقلة النوعية   المعلم  لكن لن يصل    

على المراحل واألنشطة العربيـة     ، حينها يترسخ لديه مبدأ التعلم من خالل العمل       ، المعلومات
  .ويتيح له فرصاً أكبر لتنويع مسار مهنته على المدى الطويل. كافة

، وأنماط الحياة فيه،  في مجتمع المعلومات الذي سيسعى من خالل أساليب تربيتهالمتعلمأما 
ويمثل الحاسوب  . ية قدرات الطالب اإلبداعية واالبتكارية    وتنم، إلى تقليل فترة التعليم األساسي    

وقد حرم أطفالنا ـ نحن العرب ـ من الصحة   ، أداة تجريب رائعة لكي يختبر المتعلم فروضه
التي ، قبل التحاقهم بمدارسهم ملكة تعلّمهم التلقائي في فصول الدراسة المكتظة، النفسية والعقلية
والمنـاخ  ، فطرائق التعليم الحالية  .ميع أساليب الكبت والقهر   وتمارس فيها ج  ، تخلو من البهجة  

لذلك يجب أن ندرك دور وسائل وتكنولوجيا       .اليمكن أن ينشئ إنساناً مبدعاً    ، االجتماعي السائد 
  .التعليم في كل من الطالب واألهداف التربوية والمنهج والتدريس والمعلم

  :م التالميذـ دور وسائل وتكنولوجيا التعليم في إدراك وتعل٣ّ
أو االتصال الفكري بين    ، على أن التدريس هو نوع من التبادل      ، يؤكد كثير من المختصين   

عـن طريـق الحـواس      ، حيث يتم خالله للتالميذ إدراك المحتوى التربوي      ، وتالميذه، المعلم
  .التي تتولى نقله عن الجهاز العصبي إلى الدماغ، المختلفة



  
، كلما استخدم في تحصيله وسائل تعليمية، وبدرجة عالية، ولةفالتعلّم يحدث لدى المتعلّم بسه

  )١٠(.تجسد الحياة الواقعية وخبراتها
ـ دور وسائل وتكنولوجيا التعليم في تحقيق األهداف التربوية التالية في التربية الحديثة يأتي في 

 :المساعدة على

  ).davies,1971 p.111(تعزيز اإلدراك الحسي  -
  .دراكزيادة الفهم أواإل -
حسب الحاجـة أو الموقـف      ، رفع قدرة التلميذ في تحويل معرفته من شكل إلى آخر          -

  .التعليمي
 .التذكّر أو االستعادة -

  .ينتج عنها في الغالب زيادة في التعلم كماً ونوعاً، ثم تجهيز التلميذ بتغذية راجعة -
  :ـ دور وسائل وتكنولوجيا التعليم في المنهج والتدريس

األهداف والمعـارف واألنـشطة     : )١١(راسي عادة من أربعة عناصر هي     يتكون المنهج الد  
فإن ، نوعاً من الوسائل التعليمية   ) المقرر الدراسي (بينما يعتبر المنهج    . والتقييم) خبرات التعلّم (

األنشطة وخبرات  : وتكنولوجيا التعليم تشكل في الواقع جزءاً هاماً من عنصره الثالث         ، وسائل
الخبـرات  /في المناهج الحديثة الوسائط التنفيذية األساسية لهـذه األنـشطة         حيث تجسد   . التعلم

  .إذ يتعارف عليها بمصادر ووسائل التعلم، المنهجية
وفي التدريس تمارس وسائل وتكنولوجيا التعليم دوراً هاماً موازياً لما تقـوم بـه الطـرق             

 لذلك نرى بـأن  )١٢(.دريس لفظياًفبدونها يصبح الت، في تحقيق التربية الصفية، اللفظية المختلفة 
وعامل إجرائي فعـال بجانـب      ، وسائل وتكنولوجيا التعليم عنصر هام لكل منهج متكامل بنّاء        

  .طرائق التدريس للتربية المنهجية المقصودة
  :ـ وسائل وتكنولوجيا التعليم معينة للمعلم غير بديلة

                                                 
-٢ط-١٩٨٦األردن/عمـان )مبادؤها وتطبيقاتها في التعليم والتدريس/وسائل وتكنولوجيا التعليم(محمد زياد،  حمدان (10)
  ).٢٨-٢٧-٢٦ص 
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إعطاء نتـائج مـؤثّرة ومتكاملـة    اليمكنها ، أو أداة صنعت من قبل اإلنسان  ، إن أية وسيلة  
، وبما في ذلك الحواسـيب    ، وبوجوده، إال بمساعدة اإلنسان نفسه   ، )فكرية وحركية وعاطفية  (

والمعلم هو العامل األول والحاسم فـي العمليـة التربويـة ـ     . واألدوات االلكترونية األخرى
وبغيـر  . لمناسبة للتدريس فمن دونه اليتم تعيين واختيار الوسيلة ا      ، ونتائج، وإجراء، تخطيطاً

وما الوسائل التعليمية بهذا    . اليكون هناك تعلّم مؤثّر بوجه عام     ، توضيحاته وأنشطته الموجهة  
واليمكن بأية حال من األحوال أن ، بأسلوب متنوع مشوق، في تنفيذ عملية التعليم، إال معينة له
  )١٣(.هاأو تستبدله في توجيه العملية التربوية وإنتاج، تحّل مكانه

وبالتالي تتطلب هذه   : تأمين بيئة مناسبة للتعليم   فتحتاج إلى   ، أما وسائل وتكنولوجيا التعليم   
ومراكـز  ، والجامعـات ، وشركات القطاع الخاص  ، تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية    ، البيئة

لكتـب  أما مجاالت ا  ، والمنظمات اإلقليمية ، والمؤسسات األهلية ، ومؤسسات التمويل ، البحوث
والتـراث  ، والثقافـة ، والتعلّم االلكتروني ، وخدمات الحكومة االلكترونية  ، والمهنية، التعليمية

)١٤(.فضعيفة وتحتاج إلى تنمية
  

فهي وسائل  ، في مجال التعليم والتعلّم   ، إذاً مما سبق تبين لنا أهمية وسائل تكنولوجيا التعليم        
فصحيح أنهـا   . الغايات مقصودة بذاتها  ..يمية  واألهداف التربوية والتعل  ، للوصول إلى الغايات  

، لكن شرط أن يحـسن اختيارهـا      ، ومواقفه الميدانية ، تساعد المعلم في أداء مهماته التعليمية     
  .واستخدامها أيضاً، وإعدادها

وتوجيه ، إلى تنمية قدرات التعلّم ذاتياً    ،  وإزاء هذا البد أن ننقل تركيز تعليمنا من التحصيل        
هذا ويتيح  . يسهم في تكوينها المجتمع بأسره    ، لتعلّم الذاتي لبيئة اجتماعية مختلفة    األفراد نحو ا  

خاصة في مجـال    ، أساليب عديدة للتعلّم الذاتي   ، الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
وتعلّـم  ، وتنمية سـرعة القـراءة    ، وتجهيز الوثائق ، كتعلّم تنسيق الكلمات  ، المهارات المهنية 

وشـبكة  ، والـشبكات المحليـة   ، هذا وتلعب النظم الخبيـرة    ، ليد األشكال وخالفه  وتو، اللغات
تطبيقات فثمة ، األنترنيت العالمية دوراً مهماً في مجال التعلّم والتدريب وخاصة في مجال اللغة

وتعرف ، الترجمة اآللية من العربية وإليها    : (منها، هامة من المعالجة الحاسوبية للغة العربية     
، والكتابة اآلليـة للنـصوص المقـروءة      ، والقراءة اآللية للنصوص المكتوبة   ، تركيبهالكالم و 

والتحاور مع اآللة باللغة العربية وشَكْل      ، واكتشاف األخطاء اللغوية في النصوص وتصحيحها     
  .وما إلى ذلك من المعالجات، )النصوص غير المشكولة
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  .الوحدة األولى-  القسم األول-٢ط
  ).١٩-١٨(لمرجع السابق صا  (14)



 وسيتبين لنا من    ،)الم حاسوبياً جمع المؤنث الس  (ـ ونعرض اآلن أنموذجاً لمعالجة بحث       ٤
  .أن هذه الخوارزميات تنسجم تماماً مع التحليل اللغوي لهذا المبحث، خالل هذا العرض

  : ويتم معالجته حاسوبياً وفق الخطوات اآلتية
  .التعريف بجمع المؤنث السالم وصوغه ومايجمع عليه -١
ها علـى الحاسـوب     الكلمة التي نـدخل   : (عن طريق الدخل  :مراحل معالجته حاسوبياً   -٢

وهنا يعطي الحاسوب الخـرج     ، )النتيجة التي تحصل عليها بعد المعالجة     :(والخرج) لمعالجتها
، ومفردها، وحالتها اإلعرابية، )جذرها(سابقة الكلمة والحقتها ومادتها: تحليالً صرفياً يحدد فيها

والنـسبة  ،  وعدمه والتصغير، ونوعه من جهة التذكير والتأنيث    ، والوزن الصرفي لهذا المفرد   
  .ويتضمن أيضاً تحليالً واحداً أو أكثر ومضبوطاً ضبطاً تاماً بالحركات، وعدمها

  : فتتضمنأما مرحلة المعالجة -٣
هي حرف زائد أو أكثر يتصل ببداية الكلمة وهو ليس مـن أصـلها              (اقتطاع السابقة        

ضمائر الجر المتـصلة    لواحق االسم هي     (واقتطاع الالحقة ..). والمن أصل ميزانها الصرفي   
وقد يعرض جدول لجميع ضـمائر الجـر        . أو ثالثة ، وتتألف من حرف واحد أو حرفين     ، به

هنا يقارن الحاسوب سابقة الكلمة بالحقتهـا الختبـار         : (وتالؤم السابقة مع الالحقة   . المتصلة
بأنهاـ ) للغاتنا(فالحاسوب على سبيل المثال يستطيع أن يفصل بين كلمة        ).صحة التالؤم بينهما  

  ويمكن إضافتها لضمير أما كلمة، نكرة) لُغات+ ِلـ (ِللُغاِتنا وليست ِللُّغاِتنا ألن كلمة 
  .معرفة واليصح إضافتها لضمير) اللغات+ لِـ (فأصلها ) لُّغات+ لِـ (

فالحاسوب يميز كلمات قد تنتهـي بـألف         .واستبعاد ماصورته جمع مؤنث سالم وليس منه      
  .ؤنث سالماًوتاء لكنها ليست جمع م

يمكن أن نعرض جدوالً يتضمن رموز أوزان االسـماء         .  والمقارنة بجدول أوزان األسماء   
ويرتـب  ، وجذورها ومعارف لغوية أخـرى    )  النسبة والتصغير  –التذكير والتأنيث   (وأنواعها  

ويستعين الحاسوب بهـذا  . بحسب عدد األحرف ابتغاء تيسير عمليات المقارنة وزيادة سرعتها       
  .للحصول على مجموعة من أوزان األسماء التي يمكن أن تكون جمعاً للدخلالجدول 

 في هذه المرحلة يفحص الحاسوب انتماء جذور أسماء         :وانتماء جذور األسماء إلى المعجم    
فما وجده استبقاه فيها ليعالجه في المرحلة التاليـة ومـالم يجـده             ، هذه المجموعة إلى معجمه   

  .استبعده منها
 وهنا يفحص انتماء األسماء المفترضة إلى معجمه ويبحث عن :اء إلى المعجم  وانتماء األسم 

  .عده مما يولّد قياساً، االسم في المعجم فإن لم يجده عده اسماً فرعياً وبحث عن أصله
 وإن كان لها أشكال متعـددة يعطـي         ):وضع الحركات على حروفها   (شَكْل الكلمة المعالجة  

  .جميع هذه األشكال



معروضة على الشاشة أو مطبوعة على      ،  حيث يعطي نتيجة الكلمة المدخلة     :ةعرض النتيج 
وكذلك في أنظمـة    ، ويمكن االستفادة من هذه النتيجة آلياً في تطبيقات لغوية حاسوبية         ، الورق

  .حاسوبية أخرى لمعالجة اللغة العربية
  .يمكن تقديم نماذج من خرج الحاسوب لتوضيح آلية وخطوات ونتائج العمل -٤

لما تتمتع به مـن     ،  سبق يتضح لنا بأن اللغة العربية لغة مطواعة للمعالجة الحاسوبية           مما
وبالتالي فالحاسوب سيساعد على إظهار المهارات األربـع     ، خصائص ومزايا كما ذكرنا سابقاً    

وألنه مـن أبـرز الوسـائل       . للغة العربية بمعالجته  ) االستماع والمحادثة والقراءة والتعبير   (
 الحديثة في عصرنا الحديث ـ عصر المعرفة والتقانة ـ فقد ركّز كما أشرنا على   التكنولوجية

  )١٥(.المهارات اللغوية واالتصالية وهو ما تهدف إليه تكنولوجيا العصر الحديث
  ـ فالتعليم في عصر المعلومات يتجه بالشك نحو تنوع المعارف والمهارات؟٥

مهـارتي التحـدث    علّم بحاجة إلى استخدام     فالمت. من أجل التعامل والتواصل مع اآلخرين     
أما الكيفية التي نستطيع أن يتعامل الطالب .  ليتواصل مع اآلخرين وهذه مسألة هامةواالستماع

تدفعه إلى فهم كيفية معالجة واستخدام تلـك        ، بكفاءة مع المعلومات الهائلة الموجودة بين يديه      
وحديثـة فـي ترسـيخ      ، دام تقنيات جديـدة   وبالتالي تحرضه على التفكير باستخ    ، المعلومات
ومهـارات  ، المهـارات الفنيـة   أال وهـي أن     ، ويصل إلى إدراك حقيقة هامة جداً     ، معلوماته
، وبالتالي يسعى المتالك هذه المهارات األساسـية      . شيئان أساسيان في حياته اليومية    ، االتصال

" يع أن نقول بأننا وصلنا إلى     عندها نستط ، وتطويرها من خالل التدريب الفعال    ، ويقوم بصقلها 
وكيـف يطـور    ، يتعلّم كيف يتعلّم  ، وهو شخص متعلم نشط   ،  الذي نتطلع إليه   طالب المستقبل 

  (*)".خبراته ومهاراته باستمرار ويفكّر في تعلمه تفكيراً تأملياً ونقدياً
مية اعتماد وبالمقارنة بين النظام التعليمي القديم والنظام التعليمي الجديد تتوضح الفروق وأه

وذلك من خالل   ).اللغوية واالتصالية (التكنولوجيا ألنها تهتم بالمهارات الخاصة باللغة العربية        
)١٦(:الجدول اآلتي

  

  النظام التعليمي الجديد  النظام التعليمي القديم

                                                 
اللغة العربية في عصر (اللغة العربية بدمشق  مجمع -) معالجة جمع المؤنث السالم حاسوبياً(مروان ، البواب.  د (15)

  ).١٢-١( ص –) ٢٠٠٦تشرين الثاني٢٢-٢٠المعلوماتية
  ).١٩٧( ص – ٢٠٠٥األردن/عمان ) أساسيات التربية والتعليم الفعال(جمال محمد، الشاطر.  د (*)

 سلسلة تربويات –) ينتربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشر(إبراهيم عبد الوكيل،  الفار (16)
  )١(الحاسوب 

  ).١٩٥-١٩٤(  ص:الجدولين). ١٩٨-١٨٢( ص 



  تنساب المعلومات من جانب واحد
One-wat information flow 

  تفاعل تعليمي من الجانبين
Two-way interactions 

  تعليم فردي
Individual learning 

  تعليم تعاوني
Collaborative learning  
  باألقراص المدمجة التفاعلية

(interactive CD-ROMs) 

  تعلم إجباري من المحاضرات
Lecture Format 

عن طريق  Interdisciplinaryتعلم ذاتي
  االستكشاف الفردي

Individual exploration 

   الفعالاالستيعاب غير
Passive Absorption 

عن طريق Apprenticesالتمهن 
برمجيات الوسائط المتعددة التفاعلية 

Multimedia Software  
  تدريبات روتينية جامدة

Exercises  
  : فيInvestigationsالبحث والتحري

  )LAN(الشبكات المحلية •
شبكة األنترنيت  •

  )INTERNET(العالمية
  تجانس األدوات والطالب

Homogeneity 
  األدوات والطالب Diversity تنوع 

  المعلم الخبير
Omniscient Teacher 

  المعلم المرشد
Teacher as Guide 

  المحتوى الثابت
Stable Content 

  المحتوى شديد التغير
Fast-Changing content 

وتـستجيب لخـصائص   ،  تساعد على تحقيق أهداف الـتعلّم    فتكنولوجيا المعلومات وهكذا  
لذلك البد  . وتعلّمها، واتجاهات تعليمها ، وتنسجم مع وظائف اللغة   ، وتطلعات المجتمع ، متعلّمال

بحيث ، وخصائصها اللغوية ، والنصوص بمحتوياتها الثقافية  ، والمواقف، من اختيار المجاالت  
ويتفاعل معها تفاعالً يصب في تحقيـق أهـداف   ، يحتك بها ، وثقافية، تقدم للمتعلّم خبرة لغوية   

، ومواد مكتوبـة  ، وأجهزة،  والبد من تأمين المستلزمات المادية الضرورية من كتب        )١٧(.التعلّم

                                                 
مهارات االستماع في اللغة العربية للمرحلة االبتدائية وطرق وأساليب تدريسها –رسالة ماجستير (عفراء،  بدر الدين (17)

  www arabicl.org.sa) ١( ص -١٩٨٩كلية التربية/جامعة الملك سعود) والتدريب عليها



بحيث يؤثّر كل منهما بغيره ويتـأثر       ، وهذه الجوانب المتعددة تعمل نظاماً متكامالً     ... وأشرطة
)١٨(.به

  

تمادها في  البد من اع  ، إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في تعليم اللغة العربية حاجة ماسة         
والمختبـرات اللغويـة    ، وذلك يكون بإدخال أجهزة الحاسـوب     ، مدارسنا لتعليم اللغة العربية   
والتركيـز علـى أهميـة      ، واعتماد طرائق البحث واالستقراء   ، بأجهزتها السمعية والبصرية  
إطالق ، ومن األمور المساعدة لالرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب      ، المدرسة بل ومكتبة الصف   

أو في الصحافة المدرسية أو اإلذاعة      ، سواء في البحث والنشاط األدبي    ...لطالب في الكتابة  يد ا 
  .والمحادثة، والقراءة، فتكسب الطالب الجرأة األدبية الالزمة للكتابة... واإللقاء

إلى بيئة الطالب ومجتمعـه فـي       ، والسبورة التقليدية ، ثم علينا أن نخرج من حجرة الصف      
فهـو فـي   .. يختلف عن طالب األمـس ، فطالب العصر الحديث اليوم. جتقرير دروس المناه 

والننـسى  ، وفي بيئة يعايشها أكثر مما يقرأ عنها      ... محيط يكشف أمامه كل شيء على الواقع      
  .وبرامج القنوات الفضائية، في هذا المجال دور التلفاز

  :ـ تحديد فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومات٦
  :ي يتوقع أن تحدثها تكنولوجيا التعليم في التعلم التغيرات الت-     

، وصلت تكنولوجيا التعليم إلى الموقع الذي يجعلها مرشّحة ألن تحـدث تـأثيراً واضـحاً              
كتـب  "فقد وصلت الكتب االلكترونيـة    . وربما جذرية في العملية التعليمية    ، وتغيرات ملموسة 

إلـى أن تكـون     ، ج التالميذ وثقافتهم  وسوف يؤدي ارتفاع نض   ، إلى مرحلة متقدمة  " الكمبيوتر
تفاعليـة  ، فائقة، تشتمل على عناصر ووسائل متعددة    ، كتبهم الدراسية على أقراص الكمبيوتر    

)Berliner, DC,OCT)1992:7-8(. متكاملة
)١٩(  

وباالعتماد على ،  وفق هذه النظريات الحديثةتعليم اللغة العربيةلذلك يجب أن يتم 
وتصحح ، ونطقاً، سماعاً، تؤمن المحاكاة الصحيحة للغة وممارستها التي المختبرات اللغوية

 حيث يزود المتعلم الحاسوبو. وتساعد الدارسين على التحكّم في سير الدرس، األخطاء
وتوضع له النتيجة العامة لصحة ، ثم يعزز له مساره، ويسمح له باالستجابة، بالمعلومات
ويعلّم ، ويزيد الحاسوب من فاعلية التعليم،  لعمل الطالبمما يشكّل تقويماً متكامالً، استجاباته

يتعلّم إذ ، وثمة ألعاب لغوية ترفيهية يتعلّم الطفل من خاللها ويستمتع بها، المتعلم كيف يتعلّم
ومن وسائط . والتمرينات البنيوية واإلعراب من خالله، والمقاطع الصوتية، والكلمات، الحروف

                                                 
اللغـة  (المؤتمر السنوي الثاني)  تكنولوجيا التعليم وأنشطته-تحديث طرائق تعليم اللغة العربية(رضوان، الدبسي.  د (18)

  ).٤٠-٣٩-١٩-١٨(ص / مجمع اللغة العربية-دمشق/٢٠٠٣أكتوبر ٢٣-٢٠)العربية في مواجهة المخاطر
 -٢٠٠٤مـصر /القـاهرة ) ع القرن الحادي والعشرينتربويات الحاسوب وتحديات مطل(إبراهيم عبد الوكيل ،  الفار (19)

  ).٤١٢-٣١١-٣١٠-٢٨٨(ص / الفصل األول



حيث يستخدم في المراسلة كتاب أساسي يشجع على التعلّم والبصرية المراكز السمعية التقنية 
الهادفة إلى توضيح تفاصيل ، وبعض األشرطة المسجلة المصاحبة للكتاب، السمعي الشفهي

  )٢٠(.والكالم، وسالمة القراءة، النطق
  :ـ لغتنا في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

في جميع الفنون   ، صاالت تتطلب إبداعاً لغوياً جديداً    الشك أن ثقافة عصر المعلومات واالت     
كي تنصهر جميعها في بوتقة الوسائط المتعددة مع أنساق رموز االتصال           ، اللغوية ومعالجتها   

بحيث يكون الحـوار    ، إلى جانب ذلك إبداعاً جديداً في الحوار عن بعد        ، األخرى غير الخطية  
وتمهيد الطريق إلـى    ،  وربط األسئلة بما قبلها    ،ووحدة الموضوع ، بناء يخضع لهندسة الحوار   

  .مابعدها
أن نعنى بـالفروع اللغويـة      ، نتوقّع من نظم البرمجة والتطبيقات المعدة للمستخدم العربي       

، الذي يقوم على تحليل الكلمة إلى عناصرها االشـتقاقية        ، مثل نظام الصرف اآللي   ، المختلفة  
الـذي  ، والتحليـل الـداللي اآللـي    ،  اإلعراب اآللي  كما البد من االهتمام بنظام    . والتصريفية

. وتناسق الجمل مع بعضها بعـضاً     ، ويحدد مدى ارتباط  ، يستخلص معاني الكلمات من سياقها    
باإلضافة إلى التطبيقات   ، والقواميس االلكترونية ، كل هذا إلى جانب قواعد بيانات من المعاجم       

، والـصرف اآللـي   ، قيق اإلمالئـي والنحـوي    مثل التد ، التي تقوم على النظم اآللية اللغوية     
ومـا إلـى    ، وتشكيل النص آليـاً   ، والتلخيص الذي يعتمد على الفهم العميق للنص      ، والفهرسة

  )٢١(.ذلك
  :ـ ومجمل األهداف التي نطمح لتحقيقها في بحثنا هذا هي٧
  .اس تنمية بعض مهارات االستماع والقراءة لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األس-١
 تحديد مدى فاعلية البرنامج الحاسوبي متعدد الوسائل في تنمية بعض مهارات االستماع   -٢

  .والقراءة
 الكشف عن مدى فاعلية البرنامج الحاسوبي في تعديل اتجاهات التالميذ نحو تعلّم اللغة              -٣

  .العربية
  . الكشف عن أفضل أساليب تنظيم محتوى البرامج الحاسوبية-٤

                                                 
  
 اللغة  -المؤتمر السنوي الثاني  )  تكنولوجيا التعليم وأنشطته   -تحديث طرائق تعليم اللغة العربية    (رضوان  ، الدبسي)20-21 (

  ).٣٨-٢٤-٢٣(ص / ية مجمع اللغة العرب-دمشق/٢٠٠٣ أكتوبر ٢٣-٢٠ -العربية في مواجهة المخاطر



:( في تنمية مهارات اللغة العربية األربع     ، أنماط تقديم البرامج الحاسوبية    تحديد أفضل    -٥
  )٢٢().االستماع والمحادثة والقراءة والتعبير

  
  

  الفصـل السـادس
  

  واقع اللغة العربية في الوطن العربي
   في الحلقة األولى من التعليم األساس

  

  . ـ المقدمة

بي في الحلقة األولى  ـ واقع تعليم اللغة العربية في الوطن العر

  .من التعليم األساس

  ).الشرق األوسط( ـ في سورية ١

  ).الخليج العربي( ـ في اإلمارات٢

  ).المغرب العربي( ـ في المغرب٣
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  ـ المقدمــة
والتمكين لها فـي أوسـاط      ، والعمل على انتشارها  ، إن الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها     

أو وظيفة مـن وظـائف      ، أو نشاطاً ثقافياً أدبياً   ، ليس عمالً تعليمياً تربوياً   ، المجتمعات العربية 
ولكنه عمـل   ، والمنظمات المختصة فحسب  ، والهيئات، والمؤسسات، وزارات التربية والتعليم  

والـذود عـن مكونـات الكيـان العربـي          ، من صميم الدفاع عن مقومات الشخصية العربية      
وعن الركيـزة األولـى للثقافـة    ،  العربية اإلسالمية وعن خصوصيات المجتمعات  ، اإلسالمي

يدخل ، وعمل في هذا المستوى وبهذا القدر من األهمية       . العربية وللحضارة العربية اإلسالمية   
فاللغة العربية ركن أساسي من أركان األمن الثقافي        ، ضمن خطة بناء المستقبل ورسم معالمه     

هي القاعدة المتينة للسيادة    ، ا وفي مستقبلها  والحضاري والفكري لألمة اإلسالمية في حاضره     
  .الوطنية التي تحرص عليها كل دولة من دول المجموعة العربية اإلسالمية

نجد بأنه ليس هناك بقعة في العالم ، الواقع اللغوي الراهن في الوطن العربي  وإذا ذهبنا إلى    
ومن يدقّق فـي    .  والثقافي وتنوعها الحضاري ، المعاصر تشبه البقعة العربية في غناها اللغوي      

الذي كان سائداً من فتـرة      ، التاريخي، يجد فيه استمراراً للواقع اللغوي    ، الواقع اللغوي الراهن  
التي اصطلح على تسميتها بالفـصحى      ، تكون اللغة العربية الموحدة في شبه الجزيرة العربية       

ومازال هنـاك لغتـان أو      ، افمازالت االزدواجية اللغوية على حاله    ، إلى جانب لهجات القبائل   
هو المستوى الرسمي الـذي   :فالمستوى األول ، مستويان لغويان يتميزان من بعضهما بوضوح     

ويستخدم ، والصرف، والنحو، في األصوات ، تمثله اللغة العربية الفصحى بقواعدها المعروفة     
، ت العلميـة  والمحاضـرا ، والكتابات األدبيـة  ، والبحث العلمي ، والتعليم، في التعامل الرسمي  

 فهو المستوى الذي نستخدمه فـي       :المستوى الثاني أما  ، الخ....والعبادات واإلعالم ، والثقافية
ونستخدم فيه لهجتنا المحلية التي تعلمناها فـي        ، خارج نطاق التعامل الرسمي   ، حياتنا اليومية 



وهو الـذي   ، وفي هذا المستوى تتم جميع عمليات التفاهم والتعامل الشفهي        ، البيت أو الشارع  
.يطلق عليه اسم اللغة المحكية أو المنطوقة

)١(  
  :واقع تعليم اللغة العربية في الوطن العربي وفي الحلقة األولى من التعليم األساس

والندوات التي عقدت على امتداد الـوطن       ، واالجتماعات، لدى تأمل ماجاء في المؤتمرات    
وأساليب تدريـسها   ، كالت اللغة العربية  لبحث مش ، وعلى مدى خمسين عاماً الماضية    ، العربي

تبين أن مشكالت   ، وتطوير األساليب لالرتقاء بها   ، والمحاوالت المبذولة لحل هذه  المشكالت     ،
باستثناء بعض الدول   ، والمعاناة واحدة ، وتكاد تصب في اإلطار نفسه    ، الدول العربية متشابهة  

شكالت بعض الدول العربية كاإلمـارات      موإذا مااستعرضنا   . التي عنيت بترسيخ اللغة العربية    
، )الخليج والمغرب العربي والشرق األوسط    : (كنماذج عن توزع جغرافي   ، والمغرب وسورية 

المشكالت األساسـية فـي اجتمـاع       وقد عرضت   ، نجد أن هذه المشكالت تكاد تكون واحدة      
ازليـاً بحـسب   ورتّبـت ترتيبـاً تن  الخبراء المتخصصين في اللغة العربية من الدول العربية   

  :أهميتها
عدم عناية مدرسي اللغة العربية وغيرهم من مدرسي المواد األخرى باستخدام  .١

  .العربية الفصحى
  .منهج تعليم اللغة العربية اليخرج القارئ المناسب للعصر .٢
 .عدم توافر قاموس لغوي حديث في كل مرحلة من مراحل التعليم العام .٣

 .ة في تقويم التعليم اللغوياالفتقار إلى أدوات القياس الموضوعي .٤

 .قلة استخدام المعينات التعليمية والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة .٥

  .ازدحام النحو بالقواعد وكثير منها ليس وظيفياً .٦
 .صعوبة القواعد النحوية واضطرابها .٧

 .افتقار طرائق تعليم القراءة للمبتدئين إلى دراسات علمية .٨

 . عامية الطفل إلى اللغة الفصحىاالنتقال الفجائي في التعليم من .٩

اضطراب المستوى اللغوي بين كتب المواد بل بين كتب المادة الواحدة فـي              .١٠
 .الصف الواحد

  .نقص عدد المعلمين المتخصصين وانخفاض مستواهم .١١
  .بعد اللغة التي يتعلمها التالميذ في المدارس عن فصحى العصر .١٢
 .صعوبات الكتابة العربية .١٣

                                                 
لعربية مجمع اللغة ا/المؤتمر السنوي الخامس) اللهجات العربية المحكية وتحديات العولمة(ظافر ، يوسف.  د (1)

  ).٤-٣( ص -٢٠٠٦تشرين الثاني ٢٤- ٢٠اللغة العربية في عصر المعلوماتية /بدمشق



  :يفت إلى المشكالت السابقة وتتمثّل في أضمشكالت فرعيةوثمة 
 .تعدد الجهات التي تقوم بإعداد معلمي اللغة العربية واختالف مستوياتها .١

  .قلة الدراسات العلمية التي تتخذ أساساً لبناء المناهج وإعداد الكتب المقررة .٢
 .ضعف العناية بتطبيق الطرائق التربوية الحديثة في تعليم اللغة .٣

 .وعدم اهتمام المتعلمين بها. سية المتعلقة باللغةقلة المناشط المدر .٤

 .عدم تقديم الميزانيات الكافية للمناشط الثقافية واللغوية .٥

  .وضعف الوسائل التي تتخذ لذلك، قلة ربط التعليم اللغوي بالثقافة العامة .٦
عدم كفاية الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية باللغة العربية وعدم التنسيق            .٧

 .بينها

 .م توافر مواد القراءة الحرة للتالميذ في مختلف المراحلعد .٨

وقصور هـذه   . اختالف قواعد اإلمالء التي يتعلمها الطالب في البالد العربية         .٩
  .القواعد في ربطهم بالرسم القرآني

كثرة توصيات المؤتمرات الخاصة بالنهوض بتعليم اللغة العربية وعدم الجدية           .١٠
 .في تنفيذها

 .الم على الجهود التي تبذلها المدرسة في تعليم اللغةتأثير وسائل اإلع .١١

وعدم العناية بإعـداد مدرسـي الخـط        ، الضعف الظاهر في خطوط التالميذ     .١٢
.العربية

)٢(  
وفي ندوة أساليب تدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي المنعقد في الـشارقة              

  :ر عن مشكالت اللغة العربية أن فقد جاء في تقري١٩٩٤عام /اإلمارات العربية المتحدة /
  .تأليف الكتب دون المستوى التربوي المنشود -
قصور المناهج في تحديد األهـداف اإلجرائيـة وتوصـيف           -

  .المهارات
االفتقار إلى تأهيل المعلم كما سبق ذكره  في اجتماع خبـراء             -

  .اللغة العربية
في بدايات التعلّم ظـاهرة    ، نبيةلكنها أضافت إلى أن االتجاه إلى التبكير بإدخال اللغات األج         

 .مما يؤثّر على تمكّن الطفل العربي من لغته. وتنم عن تبعية ثقافية خطيرة، غير صحية

                                                 
 ص - الفصل الخامس عـشر  –) في مشكالت تعليم اللغة العربية) طرائق تدريس اللغة العربية(محمود ، السيد.  د (2)

)٦٥٦-٦٤٧.(  



والتعليم ، وفي شؤون الحياة  ،  هو إعطاء اللغة العربية مكانتها في اإلدارة        الحل وارتأت بأن 
التزال ، ارت إلى أن القراءة   وأش. وإعادة النظر في طرائق تدريسها    ، ووسائل اإلعالم ، العالي

، واسـتخداماً ، من حيث كونها مهارات   . التتمثّل فيها حقيقة القراءة   ، في مدارسنا مجرد قراءة   
.واستيعاباً، ومنهجاً

انعكست على الواقع وكان لها األثر الـسلبي   والشك بأن هذه المشكالت  )٣(
  .حضاريةفي عدة مجاالت تربوية واجتماعية واقتصادية وقومية ودينية و

من فضاء المعرفة الخـاص  ،  يجد الطفل العربي صعوبة في االنتقالفعلى الصعيد التربوي 
وهذا يعلّل لنا فوضى المفهومات التي يقع فيها  . إلى فضاء المعرفة الخاص بالفصيحة    ، بالعامية
وهذه الفوضى تـؤدي إلـى      ، ويواجه اللغة العربية الفصيحة   ، حين ينتقل إلى المدرسة   ، الطفل

  .وفه عن المدرسة والعلم وعن لغتهعز
ولهذا أثره الواضح في التخلّف  ،  فيشيع عن العرب أنهم اليقرؤون     الصعيد االجتماعي وعلى  

مما يؤثر على مستوى أسلوب ، االجتماعي وعدم النمو الثقافي الفردي في عصر تفجر المعرفة
  .وإصدار األحكام والقرارات، المحاكاة العقلية

التي تنفقهـا وزارات    ،  فيبدو األمر واضحاً من عدد الحصص      االقتصاديالصعيد  أما على   
وبالتالي فالصعوبة التي يلقاها التلميذ العربي في       ، التربية في الوطن العربي على اللغة العربية      

.تعلّم لغته قد يؤدي إلى كرهه لها
)٤(

  

جامعات باللغة  وذلك لعدم تدريسها في ال    ، كما يعاني العرب من صعوبة توطين التكنولوجيا      
ألن الصعوبة في فهـم     ، مما يجعلهم متخلفين عن اإلبداع    ). ماعدا الجامعات السورية  (العربية  

  .يؤدي حتماً إلى التخلف عن ركب المعرفة، العلوم
، واالتفاقيـات ، والـديوان ،  هي لغة المعامالت الرسمية    اإلماراتفي  اللغة العربية    ظلّت   و

  .والمعاهدات مع الدول األخرى
تهم ، فباإلضافة إلى النقاط السابقة تتميز سورية بعدة قضايا. واقع التعليم في سوريةوعن   

منـذ  ، فهي البلد العربي الوحيد الذي يعلّم العلوم الغربية في جامعاته بالعربيـة           . اللغة العربية 
في المـؤتمرات   ، كما أن علماءها يشتركون   . أو ضعف ، ولم يحدث فيه أي خلل    ، ١٩٢٠سنة
  .في الوطن العربي وخارجه، ميةالعال

حيث ، في مدرسة أزهار العربية في ريف دمشق      ، ولها تجربة رائدة للدكتور عبد اهللا الدنّان      
وهدفـه  ، في مرحلة التهيؤ للحلقة األولى من التعليم      ، ركّز فيها على مهارة التحدث بالفصحى     

  .هو إكساب الطفل اللغة العربية الفصيحة بالفطرة والممارسة
                                                 

  ).١٩( ص –الخليج /دبي.  واقع تعليم اللغة العربية في اإلمارات (3)
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 أن وزارة التربية السورية قد وضعت وثيقة المعايير الوطنية لتدريس المواد كافة ومنها كما
  .والطرائق الحديثة في تعليمها، والوسائل، معتمدة على األساليب، اللغة العربية بهدف االرتقاء

وضـبطها  ، كما وجهت وزارة التربية بكتابة المقررات الدراسية باللغة العربية الفـصحى          
  .بهدف سهولة التعامل مع اللغة واالرتقاء بها، لبالشك

إال أن اهللا تعالى قد حفظهـا       ، وبالرغم من ازدواجية هذه اللغة بين اللهجة واللغة الفصحى        
  .بقرآنه العظيم

 اليبتعد عن واقع الدول العربيـة األخـرى فالمـشكالت     وواقع التعليم في المغرب العربي    
 في ندوة دولية بمدينة مراكش المغربيـة وكـان تحـت            والمعاناة واحدة وقد بحث هذا الواقع     

وفـي العـالم    ، لتدارس واقع حال اللغة العربية في المغرب      ) اللغة العربية إلى أين؟   : (عنوان
وقد شارك  . وأشارت الندوة إلى المؤثرات االيجابية والسلبية التي تحيط باللغة العربية         ، العربي

وأهـم  . وإسـالمية ، من عدة دول عربية، ة العربية ومجامع اللغ ، والمؤسسات، فيها المنظمات 
ماتم بحثه فيها هو تحديد أهداف لعملها وذلك لالرتقاء بمستوى اللغة العربية محليـاً وعالميـاً                

  :ووفق المؤشرات والخطوات اآلتية
التأكيد على أن اللغة العربية هي مـن المقومـات الفاعلـة             -

  .للتضامن اإلسالمي
ربية سيرسخ التبعية الثقافيـة ويكـرس       التعليم بغير اللغة الع    -

  .مفهوم عجزها وقصورها في استيعاب المعطيات العلمية
إبراز قدرة اللغة العربية علـى مـسايرة ركـب الحـضارة             -

والمـستجدات العلميـة    ، باستيعابها المفاهيم المعاصرة كافـة    
  .والفكرية

 استهداف اإلبداع األدبي والفكري كي يكون أساساً في برامج          -
 . العربيةاللغة

 تطوير اللغة العربية في المناهج والوسائل وطرائق التدريس         -
 .والتعريب والترجمة

نقد الوسائل المكونة حالياً لمهارات القراءة والكتابة في اللغة          -
  .العربية وبحث سبل تطويرها



االستفادة من تجاريب األمم المتقدمة في تطوير تعليم لغاتهـا           -
ة العربية فيما يتعلـق وروح    الحية مع مراعاة خصوصية اللغ    

.الثقافة اإلسالمية
)٥(  

و بعد هذا العرض عن واقع تعليم اللغة العربية في الـدول العربيـة وإدراكنـا أهميتهـا                  
في مجال  ، ندرك أهمية التعرف على التجاريب التي قامت بها بعض الدول العربية          ، وعظمتها

في مجال ، س بتجارب الدول األخرى المتقدمةومن ثم يقودنا إلى االستئنا، تعليم اللغة العربية
  .واإلفادة بما ينسجم وطبيعة لغتنا العظيمة، تكنولوجيا تعلّم اللغات

  

  
  

  الفصـل السـابع
  

  بعض تجارب تطوير وتحديث تعليم اللغة العربية

  في  الوطن العربي

  للحلقة األولى من التعليم األساس
  

  ).١٩٨١(ـ في الكويت 

  ).كاتب(ـ في السعودية 

  ). عبد اهللا الدنان ـ الصف االلكتروني.تجربة د(ـ في سورية 

  ).meg(ـ في المغرب 
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رغم أن العديد من الدول العربية تستخدم الحاسوب فـي بعـض المؤسـسات التربويـة                

فهناك محاوالت  ،  مع مواجهة صعوبات كثيرة الستيعابه واستخدامه بكامل طاقاته       ، والجامعات
تبشر بالبدء في عملية االستفادة من الحاسوب       ،  تكشف النقاب عن جهود حثيثة     في بعض الدول  

ونذكر فيما يلي بعض هذه     . في عملية تعليم اللغة العربية في الحلقة األولى من التعليم األساس          
  :المحاوالت

) ١٩٨١( قام مجلس البحوث العلمية باالشتراك مع جامعة الكويت عـام            الكويت ففي دولة 
العمل بمشروع حول االستفادة من الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلّم؛ حيث أتـاح         بالبدء في   

  . هذا المشروع إجراء بعض البحوث وإنتاج بعض البرمجيات المتواضعة في مجال التدريس
 في الرياض تم تطوير لغة برمجة       المملكة العربية السعودية  و في جامعة الملك سعود في       

وهي تشبه لغة بايلوت ، )كاتب( تدعى  authoring systemدروسحاسوبية عربية لتأليف ال
pilotوتتميز بإمكانية إخراج الرسوم التخطيطية الملونة والتخاطب الصوتي مع الحاسوب .

)١(  
نظرية اكتساب  ( نقف عند تجربة الدكتور عبد اهللا الدنّان          الجمهورية العربية السورية   وفي

التي تعتمد أسساً علمية ثابتـة وتكـون        ، )فطرة والممارسة المحادثة باللغة العربية الفصحى بال    
حيث يكون اكتساب اللغة    ، واكتسابها بالفطرة السليقية  ) إتقان اللغة العربية  (قابلة للتطبيق وهي    

فيتقن اللغة  ، ويتم عن طريق كشف الطفل للقواعد كشفاً ذاتياً       ، في سن السادسة سهالً دون عناء     
وقد انطلق في تجربته لمحاولـة      .  فتمتزج بدمه وفكره وعواطفه    لفظاً وقواعد ومعاني وتطبيقاً   

حل مشكلة تعليم اللغة العربية في الوطن العربي وقد اتخذ التطبيق العملـي المـذكور ثالثـة                 

                                                 
الفـصل  /٢٠٠٤القاهرة) لعشرينتربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي وا(إبراهيم عبد الوكيل ، الفار.  د (1)

  ).١٢٧-١٢٦-١٢٥-١٠٢-١٠١(ص / الثاني



روضة األزهار  : دار الحضانة العربية بالكويت والثالث    : تجربة باسل والثاني  : األول: أشكال
  .العربية بدمشق

  :  هووالهدف من المشروع
إتقان لغة المعرفة في المدرسة وهي اللغة العربية الفصحى فطرياً قبل سـن              -

فهم أعمق  . السادسة دون الحاجة إلى إنفاق وقت طويل على التراكيب اللغوية         
  .وأدق وأسهل للمواد األخرى التي تشكل جسم المعرفة في الحياة المدرسية

) ٥(اإلضـافة إلـى     ساعة صفية أسـبوعياً ب    ) ٣،١٧(توفير زمن اليقل عن      -
 .ساعات بيتية أسبوعياً على مدى االعوام الدراسية االثني عشر

تعديل المنهج المدرسي بحيث تستغل الساعات الموفّرة للنهوض بتعليم اللغـة            -
  .االجنبية والرياضيات والعلوم

يمكن أن يقدم المشروع نموذجاً حياً يؤدي إلى تطور تعليم اللغة العربية فـي               -
.مية وإمكانية معالجته على الحاسوب أمر سهل وواضحالبلدان اإلسال

)٢(
  

،  في مجال تكنولوجيا التعلـيم (DTK Computer – class solution)وقد قدمت شركة 
،  وهدفها الحصول على تفوق فـي التعلـيم  ،الصف االلكتروني بوسائط متعددة فعالـة   تجربة  

بيئة مرنة ،  على تعليم فعال للطالبوتوسع شرح األستاذ للحصول ، وتقوي، وامتالك بنية تدعم  
  .بما يكفي لتالئم االختالفات الفردية بين المتعلمين وتوفير بيئة تعليمية مثالية للمدارس

حيث يقوم المعلم بإعطاء الـدروس للطـالب بواسـطة          ، وهو بيئة متطورة للتعليم والتعلّم    
حيث يتفاعل الطـالب مـع      ، الحاسوب مستخدماً العديد من البرامج التدريسية المجهزة مسبقاً       

  .المعلم عبر جهاز الحاسوب لكل طالب
تتألف من محطات تعلـيم  ،  وهو شبكة قويةE-CLASS   التعليمي التفاعلي  DTKتقدم 
للوصول ، وجهاز المعلم ومخدم يزود المعلمين باألدوات المتطورة      ، )أجهزة الطالب (الطالب  

  .ت للتأكيد على قدرة تطوير عاليةمع مزايا خاصة صمم، إلى أهدافهم التعليمية
، والكل مربوط بمخـدم   ، )E-BOXES(وأجهزة الطالب   ، فهي جهاز المعلم  : أما مكوناته 

. وغالباً على األنترنيت(LAN)عن طريق شبكة محلية 
)٣(

  

حيث عني  :مشروع دعم تحسين تعلّم اللغة العربية بالتعليم االبتدائي        نتعرف    المغرب وفي
وقد تم تحليل المناهج والكتب المدرسـية       ، لوسط القروي عبر مراحله المختلفة    بتنمية التعليم با  

وتدارس األنشطة واألدوات المالئمة لـدعم      ، وتنظيم ورشات تكوينية في الموضوع    ، المقررة
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  WWW.DKK ME.COM).١(ص



، م)١٩٩٩(والمربيات بعد إعدادها عام ، وقيمت الوثيقة من قبل المربين. تحسين التعليم والتعلم
وأهداف ، واأللعاب اللغوية التي اقترحها المربون الممارسون     ، التدريباتو تضمنت عينة من     

  .تعلم اللغة العربية وتعليمها في التعليم االبتدائي
ثم المعايير المالئمة الختيار المحتويات اللغوية والثقافية التي تساهم في تحقيـق أهـداف              

، برة لغوية وثقافية يحتك بها    وتقدم له خ  ، وتستجيب لخصائص الطفل وتطلعات المجتمع    ، التعلم
، والهدف هو تنمية مهـارات االسـتماع      ، ويتفاعل معها تفاعالً يصب في تحقيق أهداف التعلم       

، والعقليـة ، والقـدرات المعرفيـة   ، والرصيد اللغـوي  ، والكتابة، والقراءة، والتعبير الشفهي 
اللغـة واتجاهـات    وتنسجم مع وظـائف     . والمهارات النفسية الحركية  ، واالتجاهات الوجدانية 

.تعليمها وتعلمها
)٤(  
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  )١٤-١( ص-م٢٠٠٠)تحسين تعلم اللغة العربية بالتعليم األساسي



  

  

  

  

  

  
  الفصـل الثـامن

  

  بعض تجارب الدول المتقدمة

   في تطوير وتحديث تعليم اللغة
  

  .ـ تجربة فرنسا

  .ـ تجربة الواليات المتحدة األمريكية

  .ـ تجربة المملكة المتحدة
  
  

  

  
  

  

  
  

  



  

  
  

  

  
في مجال استخدام الحاسوب فـي عمليتـي        ، راًشوطاً كبي ، قطعت الدول المتقدمة صناعياً   

، وقد تزايد هذا االسـتخدام أكثـر فـأكثر        ، على مختلف مستوياتهما الدراسية   ، والتعلّم، التعليم
، وانجلترا، ومن هذه الدول أمريكا   ، وانتشار الحواسيب بشكل واسع   ، بفضل تطور التكنولوجيا  

  .وغيرها، وفرنسا
تساعدنا على فهم طـرق اسـتخدام       ، إعطاء فكرة هو  ، والمقصود بعرض بعض التجارب   

لعلّنا نستفيد منها في تجربتنا العربية  ، الحاسوب وإنجازاته ومشكالته في عمليتي التعليم والتعلّم      
  .المستقبلية

  :تجربة فرنسا
وقـد  ، ١٩٦٣قد بدأ في فرنسا منذ عـام      ، إن استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلّم      

 لتصميم وإنتاج البرمجيات التعليميـة      ١٩٦٥،في عام   . فرنك فرنسي خصصت خمسة ماليين    
يقضي بتخصيص جهاز حاسوب لكل     : األول تم البدء بمشروعين     ١٩٦٧وفي عام   . الحاسوبية

، طبقاً لمبدأ التعلّم الذاتي، باستخدام برمجيات خاصة أعدت باللغة الفرنسية لهذا الغرض، طالب
واستمرت التجربـة   ، سس وقواعد التعليم والتعلّم بالحاسوب    على أ ، تدريب المعلمين : والثاني

لتعميم استخدام الحاسوب في التعلـيم      ، )١٩٨٠ حتى عام  ١٩٧٠(خالل عشر سنوات من عام      
 مخططاً يقـضي بتجهيـز المؤسـسات        ١٩٨١ثم أقرت عام  . من مدارسها % ٦٣في أكثر من  

كومـة الفرنـسية مائـة ألـف        حيث وفّرت الح  ، بأجهزة الحواسيب الشخصية  ، التعليمية كافة 
  .في تدريس مواد تخصصهم، معلم الستخدام الحاسوب) ١٠٠،٠٠٠(

المؤتمر العلمي األول حول تربويات     (عقدت فرنسا   ، ولالستفادة من تجارب الدول األخرى    
في مدينة ليون الفرنسية للنـاطقين باللغـة       ) ١٩٨٤(وذلك في أوائل شهر سبتمبر      ، )الحاسوب
والمغرب ، والجزائر، ي هذا المؤتمر العديد من الباحثين بما في ذلك تونس         وشارك ف ، الفرنسية

مشروع المعهد الوطني للتعليم    (وكانت أهم المشروعات الرائدة بفرنسا هي     . عن الدول العربية  
   ):INRPبالحاسوب 

لتطبيق أنماط استخدام الحاسوب في تعليم      ، وقد هدف إلى إعداد كل معلم بالمدارس الثانوية       
  ).١٩٧٦-١٩٧٠( اختصاصه مادة



 حيث تم فيه تدريب ستمائة معلم للوصول إلى المـستوى          :ومشروع العشرة آالف حاسوب   
  ....الذي يمكّنهم من إعداد برمجيات تعليمية وغيرها

  :تجربة الواليات المتحدة األمريكية
المتحـدة  في الواليات   ) CAI(والتعلّم المعزز بالحاسوب    ، تركّزت التجاريب األولى للتعليم   
وبدأ استخدام الحاسوب فـي     . على مجال اإلرشاد التعليمي   ، في مطلع الستينات بصورة رئيسة    

حيث تم تدريب المعلمين مباشرة على أجهزة الحاسوب        ، عمليتي التعليم والتعلّم في الخمسينات    
ول والدة أ ، ومع بداية الستينات شهدت أمريكـا     . متزامناً مع إدخاله إلى المدارس والجامعات     

وبـدأ البـاحثون     PLATO . البرمجيات التعليمية الحاسوبية و التي تتعامـل مـع أجهـزة          
  )١٩٧٤(وأنفقت في عام ، باستخدامات الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم

لالستفادة منها في تدريس    ، وإنتاج برمجيات تعليمية  ، وتطوير، مليون دوالر لشراء  ) ٦٥٠(
  . العديد مما يطرح بها من مقررات

) ١٩٨٠(في عمليتي التعليم والتعلّم من عام       ، وتشير األرقام أن الحاسوب قد تم استخدامه فعلياً       
ويتوقع أن تصل   ، )١٩٨٥(في عام   % ٧٤ووصلت هذه النسبة إلى   ، من المدارس % ٥٤في حوالي 

وفيما يلي أهـم المـشروعات      ). ٢٠٠٠(عام  % ٤٠البرمجيات التعليمية للحواسيب الشخصية إلى    
  :ة في مجال التعليم والتعلّم هيالرائد
ومشروع الشبكة المدرسية في ، )(MECCومشروع شبكة ، )PLATOمشروع بالتو (

  ).CONDUIT-PCDP-DYNABOOK-LOGO(ومشروع شبكة ، فيالدلفيا
  :تجربة المملكة المتحدة

 أكثر من اعتماده) LEAS (يعتمد نظام المدارس في انكلترا على السلطات التعليمية المحلية 
والمدارس ، ويوجد ارتباط وثيق بين وزارة التربية والعلوم من جهة        ، على الحكومة المركزية  

ويقوم هـذا المجلـس بتطـوير المنـاهج         ، وذلك من خالل مجلس المدارس    ، من جهة أخرى  
 ، A-LEVELواعتماد المناهج الجديدة على مـستوى       ، وإجراء البحوث التربوية  ، الدراسية

وسوف نعرض فيما   ، رة لوزير التربية والتعليم حول نظم االمتحانات      كما يقدم النصح والمشو   
  .يلي أهم المشروعات بالمملكة المتحدة

 يعتبر هذا البرنامج في عمليـة       ):NDPCMI(البرنامج الوطني إلدارة التعليم بالحاسوب      
لـوم  سمة بارزة في مجال التجديد التربوي؛ فقد قـررت وزارة التربيـة والع            ، التعليم والتعلّم 

 الختيـار وتطـوير اسـتخدام       يتخصيص مليوني جنيه استرلين   ، ١٩٧٣بالمملكة المتحدة عام  
  .الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلّم



فـي  ، بتمويل سبعة عشر مـشروعاً    ) NDPCMI (هذا وقد قامت إدارة البرنامج الوطني     
جازات في هـذا     ومن أبرز اإلن   CAI-CMIالمعزز والمدار بالحاسوب    ، مجال التعليم والتعلم  

وهي عبارة عن نظام واسع المحتوى تم تطويره بوساطة         : CAMOLبرمجية تسمى   ، المجال
 حيث اسـتخدم  – الشركة المشهورة في مجال الحواسيب واستخدامها       - البريطانية ICLشركة  

تعريف : ورافق هذا البرنامج أنشطة   . في تصميم المناهج وتطويرها معتمداً على مواد تعليمية       
والتطورات الجارية في الميدان وتدريب المعلمين على طـرق اسـتخدام           ، مين باألنشطة المعل

وتطوير مواد الستقصاء كافة أبعاد وضع الحاسـوب فـي          . الحاسوب و بفاعلية داخل الصف    
  )١(. CAL&CMIواستخدم في عمليتي التعليم والتعلم نمطية . المنهج

 في التعليم وأهميته بالنـسبة لـبعض        وبعد هذا العرض الموجز لتاريخ استخدام الحاسوب      
، نخلص إلى أهمية اعتماد الحاسوب في التعليم في الدول العربية         ، الدول المتقدمة التي ذُكرت   

إذ أصبح باإلمكان دمج اسـتخدامات      ، وذلك ألنه يجعل الموضوعات في المناهج أكثر فاعلية       
وخاصـة اللغـة فالحاسـوب      ، وتكنولوجيا المعلومات في المقررات الدراسية كافة     ، الحاسوب

حيث سيشعر  ، وذلك بأقل وقت    ، من خالل التواصل  ، يساعد على إتقان المهارات األربع للغة     
، وأجمـل ، بأنّهم سيتقنونها بصورة أفضل   ، المتعلمون في هذا األسلوب من تعلّم اللغة المبرمج       

ويصبح التعلـيم   ، ناوبالتالي يصل المتعلّم إلى إعداد أفضل للحياة في مجتمعات        . وبفاعلية أكبر 
  .مالئمة لعالم الغد) األساس(وطرائق التدريس لمستوى المتعلمين وخاصة في الحلقة األولى 
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  الفصـل التاسـع
  

  تكنولوجيا تعلّم اللغة العربية 

  في الحلقة األولى من التعليم األساس
  

  . ـ عالقة اللغة العربية بتقنية المعلومات١

 . تكنولوجيا المعلومات للغة العربية ـ ضرورة تطويع٢

 ـ الخطة المقترحة لتطوير مناهج اللغة العربيـة فـي الحلقـة     ٣

 .األولى من التعليم األساس

 ـ تحقيق أهداف التعليم بتحديث طرائقه بتكنولوجيا التعليم ٤

 .األساس

 .األنترنيت) الحاسوب( ـ اللغة العربية عبر ٥

 الكمبيوتر متعددة الوسائل  ـ أثر تنوع استراتيجيات تقديم٦

في تنمية بعض المهارات لدى تالميذ الحلقة األولى مـن          

  .التعليم األساس

  



  

  
  
  
  
  
  
  
 :ـ عالقة اللغة العربية بتقنية المعلومات١

. كما يقـول د   ، لتجعل من اللغة سندريال علم الكمبيوتر     ، المعلومات) تقنية(تأتي تكنولوجيا   
أو مجرد نسق رمزي ضـمن أنـساق رمزيـة          ، داة لالتصال فلم تعد اللغة مجرد أ    . نبيل علي 

 - بال منـازع   –ورابطة العقد   ، بل أصبحت أهم العلوم المغذية لتكنولوجيا المعلومات      ، أخرى
حيث لها الدور األكبر . التي تسري في كيان هذا المجتمع، بين جميع األنساق الرمزية األخرى   
وحدود لغتي هو حدود    ، لغتي عالمي : يقولونفأهل البنية   . في صياغة شكل المجتمع اإلنساني    

هم فـي  اولكي نـس ، وهي أداتنا لكي نضع الواقع االجتماعي ، فهي الذات وهي الهوية   ، عالمي
  . فالحضارة التبنى من دون نهضة لغوية،صنع الحضارة اإلنسانية

هـي  ف،  على قمة الهرم المعرفي    )اللغة العربية (إذاً فقد جاءت تكنولوجيا المعلومات لتضع       
بتأصيل الذات ، يعنى أول ما يعنى، التي بدورها نسق ثقافي، الركيزة األساس  للعملية التعليمية

والذود عن  ، وحماية حقوقه ، وتواصل أجياله ، وذلك ضماناً الستمرار وجوده   ، الثقافية للمجتمع 
  .واإلسهام في صناعة مستقبل البشرية، وحمل رسالته إلى الناس، قيمه

لذلك باتت معالجة اللغـة     . والتربوية، غة رابطة العقد للمنظومة الثقافية     وهكذا أصبحت الل  
الـذي  ، والسيما أنها المنهل الطبيعي   ، آلياً بواسطة الحاسوب هي محور تكنولوجيا المعلومات      

  .واألفكار المحورية بلغات البرمجة، تستقي منه هذه التكنولوجيا أسس ذكائها االصطناعي
، رفة يزداد إسهام اللغة يوماً بعد يوم في تحديـد األداء الكلـي        في عصر المعلومات والمع   

وفي الخارج  ) وفي إنتاجيته الشاملة  ، واإلبداعي، اإلنتاج المعرفي (للمجتمع الحديث في الداخل     
  )١().تربط المجتمع بغيره وتحدد مكانه ومكانته وثقله االستراتيجي(

  فكيف نهييء لغتنا العربية لمطالب عصر المعلومات؟

                                                 
  ).١٨٠-١٧١( ص -) دور اللغة العربية في عصر المعلومات والتكنولوجيا(علي، نبيل . د  (1)



  واستخداماً؟، وتعليماً، وكيف نعيش الحياة في كيان هذه اللغة تنظيراً
وخاصة ، واألشمل، إلى الدائرة األوسع  ، بل كيف نخرجها من دائرة اهتمام المختصين فقط       

  !أن علم اللغة الحديث يستند إلى العلوم جميعها وأخيراً علم الحاسوب ونظم المعلومات
، ونصمم لغات برمجة عربية   ، ونعرب نظم التشغيل  ، ة العربية وكيف نعنى بالمعالجة اآللية للغ    

للوصول إلى ما سـبق البـد أن   ، للوصول إلى عصر الترجمة اآللية عن طريق اللغة العربية      
، والفكر من جانب  ، وذلك نظراً إلى العالقة الوثيقة بين البرمجة      ، نعلّم صغارنا مبادئ البرمجة   

لغة اللوغو (د عربت لغات برمجة سهلة للصغار من مثل وق، وبين الفكر واللغة من جانب آخر
  ).ولغة البيسك

وقد ظهرت جهود مثمرة في معالجة اللغـة  ، والبد من االستمرار واالجتهاد في هذا المجال   
، والتشكيل التلقـائي ، واإلعراب اآللي، الصرف اآللي: (أفرزت تطبيقات من مثل، العربية آلياً 

  ).وبناء البيانات المعجمية
. وخالل ربع القرن األخيرنبيل علي.  وهذه البحوث قد أثمرت على يد د

)٢(  
ما يستدعي تطوير نشاط حديث في      ، وهذا يدفعنا إلى خلق أساليب جديدة في استعمال اللغة        

ونظراً لبروز  ، أو تكنولوجيا اللغة  ، سماه بعض الباحثين الصناعات اللغوية    ، العلوم االقتصادية 
فقد استوجب هذا األمـر وضـع ماليـين         . ثة كنتيجة للتطور التقني     ومنتوجات حدي ، مفاهيم

وتسهيل مهمتها في التعامل مـع      ، والذي من شأنه إثراء اللغة    ، العبارات الجديدة للداللة عليها   
  .المعاني والمفاهيم الجديدة

لذلك تنبهت الدول المتطورة إلى أهمية الثورة المعلوماتية فأقامـت مـشروعات عمالقـة              
  .لتكنولوجيا أو التقنية لخدمة لغاتهالتخضع ا

بينما اتجـه آخـرون إلـى       ، فانصب اهتمام الباحثين إلى توليد اللغة وفهمها وترجمتها آلياً        
  .وتفسيرها عبر شبكات الحواسيب، معالجة الوثائق

قادرة على تلبية مطالب ، إذاً البد من االعتراف بحاجتنا الماسة والملحة لنهضة لغوية شاملة
وعلماء بشتى التخصصات للوصول إلـى    ، ولغويين، وفنيين، وإلى تقنيين ، ت العصر ومقتضيا

ورعايـة  ، والعمل على تعريب الحاسوب   ، ومفردات عربية سليمة دقيقة   ، ومصطلحات، صيغ
التي بين أيدينا ولهـم تجـاريبهم       ، الذين لديهم إمكانات مذهلة في فهم التقنية      ، عباقرتنا الشباب 

.المهمة في عوالمها
)٣(  
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 .ـ  ضرورة تطويع تكنولوجيا المعلومات للغة العربية٢

و ، ألنها تؤثّر على الطفل العربـي     ، البد من تطويع تكنولوجيا المعلومات مع اللغة العربية       
لذلك ينبغي أن نشجع الشباب على المشاركة فـي مجـال التكنولوجيـا             . تعد سالحاً ذا حدين   

وقد تبين أن استخدام المفـردات   . ز الهوية العربية  ألن دورها كبير في تعزي    ، بمختلف فروعها 
وقد أكّد رئـيس  . يعد داللة على قوة هذه اللغة الضعفها ، التكنولوجية الحديثة في إطار العربية    

، سواء األلكترونـي  ، هذا ودعا إلى تعزيز السوق في مجال النشر       ، وكالة أنباء الشرق األوسط   
.أو الكتب المطبوعة

)٤(  
وخاصة الحاسوب في تعليم اللغة     ، راسات إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا     كما أشارت الد  

الذي يتمحور  ، لتساهم في التعلّم النشط   ، حيث جاءت الدروس التعليمية في الحاسوب     ، العربية
، ومشاهدة بعض التطبيقـات العمليـة     ، لتقدم له الصوت مع الصورة والحركة     ، حول الطالب 

مما يجعل الطالـب يعـيش فـي األجـواء     ، ثير من الدروسوالتسلسل في ك ، وإجراء الحوار 
ومثيـرة  ، فضالً عن العرض بطريقة ممتعة وشائقة     ، أو الحقيقية من موضوع الدرس    ، القريبة

وتمكـين  ، الهتمام الطلبة مما له األثر الواضح في فهم هذه الدروس وترسيخها في أذهـانهم             
.الطلبة من التعلّم الذاتي

)٥(  
فبقدر ما يمتلك من الخبرات     ، ونه مفتاح المعرفة والعلوم بالنسبة للطالب      ك دور المعلم وبرز  

وفي ، يستطيع أن يخرج طالباً متفوقين ومبدعين، وأساليب التدريس الفعالة ، والتربوية، العلمية
  .ويتعاظم دوره، التعليم بالحاسوب تزداد أهمية المعلم

ألن التعلم بالحاسـوب لـيس      ، صهفي مجال تخص  ، وهذا يتطلّب منه أن يتزود بكل حديث      
والخصائص التي تمكنـه    ، بل هو معلّم يمتلك كل المواصفات     ، وعتاد أجهزة ، مجرد برمجيات 

. التعلمية-من توظيف الحاسوب في العملية التعليمية 
)٦(  

، وتأهيلـه لمتطلبـات عـصره   ، المـتعلم بل البد من تطوير ، واليقف التطوير عند المعلم   
وتمكين المـتعلم مـن   . مع إتقان ثقافة الحاسوب ببرامجه العربية،  واإلبداع،وتحدياته بالتفكير 

، بما يخدم مجتمع المعلوماتية الجديـد     ، وأساليبها الوظيفية ، لغته العربية في مهاراتها األساس    
. ولـسان عربـي مبـين   ، وقلب كبير، وثورة التكنولوجيا بفكر واع   ...ومجابهة العالم المفتوح  

                                                 
منتـدى الـشباب العربـي األول لتكنولوجيـا المعلومـات      ) ضرورة تطويع تكنولوجيا المعلومـات مـع اللغـة العربيـة     ( (4)

)www..arabrenewal. -٥(ص-٢٠٠٦.(  
  ).٣٩( ص - ٣ ف-٢٠٠٥فلسطين/ وزارة التربية والتعليم العالي ) استخدام الحاسوب في التعليم( معمر، مجدي  (5)
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مـع  ، لتواكب عصر الحداثة، علينا تحديث التعلّم بتطوير مناهجه،  مع لغتناولنجاح هذه التقنية  
.والتراث، واللغة، المحافظة على أصالتنا في الدين

)٧(  
ـ الخطة المقترحة لتطوير مناهج اللغة العربية في الحلقة األولى مـن التعلـيم              ٣

 .األساس

لتطوير هذه اللغة والسيما فـي الحلقـة   إن استخدام التقنيات في تعليم اللغة العربية يعد األساس     
  . األولى من التعليم األساس

تعود إلى أن الطالب العربـي      ، نجد فجوة واسعة  ، فإذا قارنا بين تعلّم لغتنا واللغة االنكليزية      
، وأشرطتها المـسجلة والمـصورة  ، تشده اللغة االنكليزية بمختبرها اللغوي   ، على سبيل المثال  

التي يمارسها بصورة شائعة    ، وتغريه ألعاب الفيديو والحاسوب   ، لونةوبلوحاتها التوضيحية الم  
فما زال النحو والصرف    ، بينما نجده عازفاً عن لغته األم التي تفتقر إلى هذه التقنيات          ، ومسلية

، والبد من جديد يعيننا على إدخال التقنية في تدريس اللغة العربيـة           ، يدرس بصورته القديمة  
  .وتطوير طرائقها

ومـن  ، تطويراً يبدأ مـن الـصف     ، وتحديثها، حوجنا اليوم لوضع خطة لتطوير لغتنا     فما أ 
تضع لها أساساً استخدام التقنيات في تعليم اللغـة         ، ومن المدرس في مدارسنا العربية    ، الطالب
  .العربية

وقـد  ، والخـط المنمـق  ، ونستخدم الصور الملونـة  ،  فلم ال نضع أقراص ديسك مبرمجة     
أحدهما لتقنيات خاصـة    ، /١٩٩٤دبي/ في معرض متخصص باإلمارات    شوهدت هذه التجربة  

بأجهزتهـا  ، بإدخال أجهزة الحاسوب والمختبـرات اللغويـة      ، في مدارس لتعليم اللغة العربية    
، والتركيز على أهمية مكتبة المدرسة    ، واعتماد طرائق البحث واالستقراء   ، السمعية والبصرية 

أو في الـصحافة    ، في البحث والنشاط األدبي   ، تابةوإطالق يد الطالب في الك    ، ومكتبة الصف 
، والقـراءة ، فتكسب الطالب الجرأة األدبية الالزمة للكتابـة      . أو اإللقاء ، أو اإلذاعة ، المدرسية
ونتعرف ، وأن نخرج الطالب على سبيل المثال في حصة دراسية إلى مبنى البلدية           ، والمحادثة

  .أجهزتها من خالل الموضوع المقرر إلى
فهو في محيط يكتشف أمامه كـل       ، يختلف عن طالب األمس   ، الب العصر الحديث اليوم   فط

وال ننـسى دور التلفـاز وبـرامج        ، وفي بيئة يعايشها أكثر مما يقرأ عنها      ، شيء على الواقع  
.القنوات الفضائية

)٨(  
                                                 

-١٨٢( ص ٨-ف).٢٠٠٥األردن -عمـان /دار أسـامة ) أساليب التربية والتعليم الفعال(الشاطر، جمال محمد . د (7)  
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مجمع اللغة العربية بدمشق ).  تكنولوجيا التربية وأنشطته-تحديث طرائق تعليم اللغة العربية (الدبسي، رضوان .  د (8)
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اعتماد نظرية هندسة اللغة والنظرية     ضمن الخطة المقترحة لتطوير مناهج اللغة العربية        و
والمهندسـين فـي الحاسـوبيات    ، حيث يتم فيها التعاون بين علمـاء اللغـة        ، لخليلية الحديثة ا

ولهذا يحتاج كل واحد من اللسانيين والمهندسين أن يكون حاصالً على علـم              ، وااللكترونيات
أو المهندس مـن مبـادئ      ، دون تخصص فيما يكسبه زميله اللغوي      بقدر كاٍف من  ، اآلخرين
  .ادئ في الحاسوبياتأو مب، اللسانيات

وبهذا استطاع أن يتوصل العلماء في هذا الميدان المشترك إلى مستوى عاٍل من المعرفـة               
التي تمكّن من تنطيق الحواسـيب مـن        ، مكّنتهم من صنع البرامج الحاسوبية    ، اللسانية التقنية 

.ومن عالج النصوص على الحاسوب من جهة أخرى، جهة
)٩(  

ءات تتطلبها عملية تحديث أساليب تعليم وتعلّم اللغة وإجرا، والبد من وضع خطوات
  :نوجزها فيما يلي ، العربية في الحلقة األولى من التعليم األساس

 .إعادة النظر في أهداف تدريس اللغة العربية •

 .إعداد مفردات اللغة في ضوء التكامل ومفهومه •

 .الكفايات الواجب توافرها لدى المعلّم •

  .وية الحديثةاألخذ باالتجاهات الترب •
 )١٠(.والتقنية منها بخاصة، اإلكثار من استخدام الوسائط التعليمية المناسبة •

  :ـ  تحقيق أهداف التعليم بتحديث طرائقه بتكنولوجيا التعليم٤
 أن مفهوم تكنولوجيا التعليم يساهم فـي تحقيـق أهـداف            حسين حمدي الطوبجي  . ديرى  

وال ، وزيادة تحصيل الطالب  ، ات التعليم والتعلّم  وتحسين عملي ، ورفع مستوى التدريس  ، التعليم
إال إذا أصبحت جزءاً متكـامالً      ، يمكن لوسائل االتصال والتكنولوجيا أن تؤدي وظائفها كاملة       

فإننـا  ، وإذا تبنينا األسلوب المتكامل في استخدام وسـائل التكنولوجيـا         . من العملية التعليمية  
لذلك يجـب  ، من الناحيتين االقتصادية والتعليمية،اجحاًً نستطيع أن نستثمر إمكاناتها استثماراً ن     

جزءاً من الممارسات التربوية التي تـتم فـي         ، أن نعمل على أن تصبح الوسائل والتكنولوجيا      
وكـذلك الطاقـات    ، بما يحقق أهداف هذه الوسائل ووظائفها في المؤسسة التعليمية        ، المدرسة

مما له صلة   ، التكنولوجيا والمناهج وغير ذلك   و، البشرية من متخصصين في مجاالت الوسائل     
الـذي يتـولى    ، أو المؤسسة التعليمية  ، إذاً البد من وجود الجهاز الفني بالمدرسة      . بهذا المجال 

                                                 
  ).نماذج من البحث العلمي الخاص باللغة العربية لمواجهة تحديات العصر(الحاج صالح، عبد الرحمن .  د (9)

  ).٨٣( ص -١٩٩٢العين/جامعة اإلمارات.....) الخطوات واإلجراءات التي تتطلبها(الوكيل .  د (10)



، والمساعدة  على إنتـاج المـواد التعليميـة        ، والتكنولوجيا، مسؤولية التوعية بأهمية الوسائل   
  )١١(.أو إنتاجها ثم تقويمها، االوسائل واختباره، ومشاركة المدرس في تخطيط

وعلى سبيل المثال يعد استخدام الحاسوب اآللي وسيلة تعليمية في تعليم اللغة العربية فـي               
ذلك ألنه يركّز على المهارات ، هدفاً مهماً يتم من خالله تحقيق أهداف اللغة، المرحلة االبتدائية

وينمـي الحـس االستكـشافي      ، )والقراءةاالستماع والمحادثة والكتابة    : (األربع للغة العربية  
والقـصص  ، ويشبع ميوله باستخدام البـرامج الـشائقة   ، ويثير تفكيره ، والتجريبي عند المتعلم  

، مما يكسبه الثقة والثبـات    ، ويعالجها بنفسه ، ويوفّر فرصاً غنية للتعرف إلى أخطائه     ، المعبرة
والنمـو  ، نمي عنده مهارة التعلّم الـذاتي     بل ي ، ويربي عنده اتخاذ القرار ألنه يقيم عمله بنفسه       

  ).قلم العصر(اللغوي ويرفع قدراته في استخدام تكنولوجيا الحاسوب 
، وكانت نافذة للمعارف  ، ولن ننسى دور شبكة األنترنيت التي انتشرت في جميع دول العالم          

 في حيث وجدت مواقع هامة جداً، واستخدامها في خدمة لغتنا، وأصبح من الضروري توظيفها
  .وقد بدأ التربويون واللغويون باستخدامها في مجال التعليم، مجال اللغة العربية وتطويرها

  ).األنترنيت( ـ اللغة العربية عبر الحاسوب ٥
  :إن أهم المميزات التي شجعت التربويين على استخدام شبكة األنترنيت في التعليم هو

الكتب : (الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات     -
لكترونية ـ الدوريات ـ  قواعد البيانـات    اال

  )ـ الموسوعات ـ المواقع التربوية
) غيـر المتـزامن   (االتصال غير المباشـر      -

 البريــد –البريــد االلكترونــي (باســتخدام 
 ).الصوتي

التخاطب (بواسطة) المتزامن(االتصال المباشر -
الكتابي ـ التخاطب الصوتي ـ التخاطـب    

 )١٢().بالصوت والصورة

، ت تطبيقات الحاسـوب التعليميـة     وقد اتسع  -
وتتـراوح  ، وخاصة في مجال تعلّم اللغـات     

                                                 
مجمع اللغة العربية بدمشق ).تربية وأنشطته تكنولوجيا ال-تحديث طرائق تعليم اللغة العربية (الدبسي، رضوان .  د (11)

  ).٣-٢-١( ص -٢٠٠٣
الفـصل  / الدوحـة ٢٠٠٠قطر/وزارة التربية والتعليم) تكنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية(المالكي ، حورية .  د (12)
  ).١٥( ص -الثالث



البرامج اللغوية مابين تلك الخاصة بألعـاب       
  .الكلمات

بغرض تنمية حصيلة المفردات لدى المـتعلم        -
إلى تلك التي تتّبع مناهج متكاملة لتعليم قواعد 

إلكساب مهارات القـراءة    ، النحو والصرف 
ر يحتاج إلى سعة في     لكن هذا األم  ، والكتابة

وبخاصة فـي   ، تخزين وحفظ المادة العلمية   
والبـد مـن   . مجاالت تعليم القراءة واإلنشاء  

دمج الحاسوب مع وسـائط أخـرى لزيـادة         
كربطـه بمعمـل    ، فاعلية التعليم بواسـطته   

ونظم أقـراص الليـزر     ، األصوات اللغوية 
ذات الـسعة التخزينيـة   ) cd rom(الرقمية 

 عليها النصوص الكاملة    والتي تخزن ، الهائلة
ويمكن تسجيل األصوات بعدة لغـات      ، للكتب

مما يتيح فرصاً كثيرة لتعليم     ، في نفس الوقت  
  )١٣(.اللغات بواسطة الحاسوب

 ومراعـاة   –تفريد التعليم   : (إيجابيات استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية      وكان من   
 تزويـد   – تحسين نوعية التعلـيم      –ة النشطة    المشاركة االيجابي  –الفروق الفردية بين الطلبة     

 المساعدة على تقويم استجابات الطلبة والكشف عن أخطائهم اللغويـة           –المتعلم بتغذية راجعة    
 عدم إشعار الطالب بالحرج بسبب إجابته الخاطئة       –والنحوية وتوجيههم إلى اإلجابة الصحيحة      

حاسوب في تقديم أشكال مختلفـة مـن         إمكان ال  – إمكان تقديم خدمات تعليمية لعدة مناطق        –
  )١٤().تعليم تكاملي وعالجي وإثراء التعليم: (الخبرات

، أما في مجال تنمية بعض المهارات اللغوية لدى طالب المرحلة األولى من التعليم األساس             
فنجد أن الحاسوب قد هيأ لتالمذتنا جواً أكثر مالءمة لقدراتهم واهتماماتهم  فنحن نريد أن نعلم                

  .ناءناأب

                                                 
  ).١٤٧( ص -١٩٨٨) اللغة العربية والحاسوب(علي، نبيل .  د (13)

-١١( ص – ٣ ف٢٠٠٥فلـسطين /وزارة التربية والتعليم العـالي  ) استخدام الحاسوب في التعليم ( معمر، مجدي (14)
١٢.(  



ـ أثر تنوع استراتيجيات تقديم الكمبيوتر متعددة الوسائل في تنمية بعـض            ٦

 :المهارات لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساس

حتى ، يتطلب تربية المتعلم تربية مستمرة، إن التغير المستمر للعصر الذي نحيا تحت ظالله
، د الدارسين بمهارات التعلّم الذاتي المـستمر      مما يتطلب معه تزوي   ، يواكب المتغيرات الجديدة  

. ومطالب نموه ودوافعه  ، ذلك ألن التعلّم الجيد يعتمد على مدى ارتباط مايتعلمه الفرد بحاجاته          
بصورة دائمة ومستمرة فـي اكتـساب       ، ويقصد بالتعلّم الذاتي تمكين من االعتماد على نفسه       

بما يمكنه  ، واستمرار تربيته لذاته  ، خصيتهوالقدرات الالزمة لتكوين ش   ، والمهارات، المعارف
لـذلك  ، في مجتمع المعلومات والتكنولوجيـا    ، من التواؤم اإليجابي السوي مع متطلبات الحياة      

فالتفجر المعرفي الذي يشهده عالمنا المعاصر لم يعد المعلم والكتاب المـصدرين الوحيـدين              
وصحافة وغير  ، وإذاعة، علم من تلفاز  ذلك أن وسائل االتصال التي يتفاعل معها المت       ، للمعرفة

ال يتمكن المدرس من تجاهلها عند تنظـيم مناشـط         ، ومهارات، ومعارف، تمده بخبرات ، ذلك
التي يحصل عليها المتعلمون وتدريبهم علـى طريقـة         ، وأصبح دوره تنظيم المعرفة   ، طالبه

  .الحصول على المعرفة بأنفسهم

وحـسن القـراءة   ، وحـسن التحـدث   ، اع مع الفهم  فنحن نريد أن نعلّم أبناءنا حسن االستم      
وهذه المهـارات علـى     . والتذوق، والتقويم، والنقد، والتفسير، وحسن الفهم والتحليل  ، والكتابة

)١٥(.بساطتها إال أنها على قدر عظيم من األهمية في عصر المعلومات
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  الفصل العاشر
  

ربية وفق معطيات تطوير مهارات تعلم اللغة الع

  التكنولوجيا المعاصرة
  

  . ـ مهارة االستماع١

  . ـ مهارة التعبير الشفوي٢                 

  . ـ مهارة القراءة والحفظ٣                 

  . ـ مهارات الكتابة٤

مهارة معالجة الكلمات ـ : ( ـ مهارات الحاسوب٥

مهارات حل المشكالت ـ المحاكاة وتمثيل 

  ).المواقف



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقد أصبح ممكنـاً    ، إن التعليم في عصر المعلومات يتجه نحو تنوع المعارف والمهارات          
محاكاة الواقع الخارجي داخل    ، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ، للمدرسة بفضل الحواسيب  

، للتواصل المباشر مع مـصادر المعرفـة      ، وبعد أن توافرت للطالب وسائل عديدة     . أسوارها
لنقل الواقع وحيويته إلـى     ، أصبح االعتقاد يقينياً بأن تكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة الفعالة        

  )١(.بغية أن يصبح التعليم أكثر واقعية وتشويقاً، المدرسة
لكننـا  ، نرى أنه يدرس مقررات اللغة العربية جميعهـا       ، وإذا مانظرنا إلى المتعلم العربي    

لذلك البد مـن أن نركـز فـي         ، ط أساسية تتعلّق بالمهارات   في نقا ، أو ضعفاً ، نلحظ قصوراً 
. لنصل إلى المتعلّم المبـدع الخـالّق      ، على مهارات عالية في اللغة العربية     ، مقرراتنا العربية 

والذهنية للمتعلم   ، المتناسبة مع المرحلة العمرية   ، واليتحقق هذا إال بتنمية وتفعيل مهارات اللغة      
  :وهي

 ).واعية بشقيها السرعة وعمق الفهمالفاعلة وال(القراءة 

  ).الواقعية المفهومة بوضوح والمقنعة والتي تعتمد على الدليل والبرهان(المحادثة 
  ). االصطفائي–إلى متكلمي اللغة وفهم مرادهم فهماً مباشراً ( االستماع 

 –وميات   الي –الخاطرة  : " ومنها كتابة المقاالت والبحوث والكتابة اإلبداعية     ( الكتابة   - ٤ 
 خطابـات   – بطاقات الدعوة    –الرسائل الرسمية   : " والكتابة الوظيفية ...."  الشعر –القصص  
  ...").االعتذار

                                                 
  ).١٨٩( ص -٢٠٠٤- مصر/القاهرة)تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين(إبراهيم ، الفار.  د (1)



، وظروف مساعدة ، يحتاج إلى خلق جو مناسب    ، لكن اكتساب وتملّك المتعلم هذه المهارات     
، خابر اللغات كم، )تكنولوجيا التعليم (تتجلى في االستفادة من معطيات العصر الحديث المتقدمة         

  ......والمسرح وغيرها، وقاعة الفيديو، واألنترنيت، والحاسوب
، والتعبيرية المباشرة ، أما التركيز على استخدام اللغة العربية الفصيحة االتصالية المتكاملة        

وذلك باستخدام قاعة الفيديو لالسـتماع  ، فسيجعل قاعة الدراسة مسرحاً لممارسة مهارات اللغة 
 هـو   والهدف). األنترنيت(المرتبط بشبكة المعلومات    ، الحاسوب اللغوي الحديث  و، والمشاهدة

واالهتمام بالجانب الوظيفي المتصل بحيـاة المـتعلم        ، والتطبيقي، التأكيد على الجانب العملي   
مع تدريبه على طرق جمـع      ، وتحقيق فائدة جادة له   ، وإشباع ميوله ، وتنمية قدراته ، المستقبلية
وهـذا  . بطريقة ممتعـة مـسلية    ، يساعده على استغالل وقته أحسن استغالل     مما  ، المعلومات

واكتساب المهارات ، واإلبداع، أي القدرة على التعلّم الذاتي): Smart class(األسلوب يسمى 
التي تساعد على نجاح الطالب باسـتفادته       ، عن طريق توظيف التكنولوجيا الحديثة    ، والخبرات

.رةمن خبراته بالممارسة المباش
)٢(  

التـي  ، أهمية العناية بتمكين المتعلمين من المهـارات اللغويـة        ، لذلك تؤكد التربية الحديثة   
وهذا التمكن اليتحقّق بتعريفهم باللغة     ، تعينهم على استخدام اللغة العربية في المواقف الحيوية       

 يرتكـز   وال، واليحصل بالتعليم العشوائي الذي يقوم على التكرار      ، وقواعد استخدامها فحسب  
والتكرارال يصبح مفيداً إال إذا كان تـدريباً علـى ممارسـات            ، على تشخيص واقع المتعلمين   

  .لترسيخ هذه االستجابات الصحيحة وتثبيتها، سليمة
حيث يـتم عـن     :  وهذا يتجلى في تدريس اإلمالء في المرحلة االبتدائية على سبيل المثال          

وال شك بأن اإلمالء بهذه     .. ه تصحيح وهكذا  يتلو، طريق إمالء عبارات وجمل على المتعلمين     
 من خالل )٣(لكن يفترض أن تسبقه عملية تعليم وتدريب ، الصورة يعد نوعاً من أنواع االختبار     

،  من اكتـساب المهـارة بـشكل أفـضل         المتعلمليتمكن  ، استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة   
مهارة تصويب  ، )الحاسوب(وجي  حيث يمتلك بهذا األسلوب التكنول    ، وبأسلوب مشوق وممتع    

ويعيد كتابتها محاوالً بأسلوب اختيار من متعدد أن يصل إلى اإلجابة           ، أخطائه اإلمالئية بنفسه  
 فيكـون قـد   المعلـم أما ، والتعامل معها بسهولة ويسر، مما يعزز عنده حب اللغة ، الصحيحة

                                                 
 -ماليزيا/الجامعة اإلسالمية) اللغة العربة ألغراض أكاديمية بين النظرية والتطبيق تأصيل وتجديد(إبراهيم أحمد ،  الفارسي (2)

٢٠٠٤-   
  ).٥-٤(ص 

  –م ٢٠٠٠يرالرياض فبرا)  تعليم المهارات اللغوية في المرحلة االبتدائية-تعليم اللغة العربية(عبد الرحمن،  الدوسري(3)
  www.arabicl.org.sa)١٠-١(    ص 



اطن ضـعفهم فـي     ومـو ، يمكن أن يستخدمها لتشخيص مستوى طالبـه      ، امتلك أداة مناسبة  
  .المهارات الكتابية

 – الكتابة – القراءة والحفظ    –االستماع  : (لنتساءل كيف ننمي مهارات اللغة العربية     واآلن  
  وفق معطيات النكنولوجيا الحديثة؟) التعبير
فهو فن ترتكز عليه كل فنون اللغة مـن  ،  إن لالستماع أهمية كبرى: ـ مهارة االستماع ١
التي ، والخبرات، لذا كان من الضروري العناية واالهتمام بالمهارات      . ةوكتاب، وقراءة، تحدث

وأن تمنح درجـات  ، من خالل االختبارات التحصيلية، تؤدي إلى تحسين القدرة على االستماع 
وتنفيـذها فـي    ، وبتوفير كل مايساعد على تطبيقها    ، مناسبة أسوة بالمهارات اللغوية األخرى    

  )٤(.أجهزة تسجيل وغير ذلك من الوسائط التعليميةو، الميدان التربوي من وسائط
ووظائفه ، ومواده، ومستمدة من مواقف االستماع   ، ويحتاج المتعلم هنا إلى نصوص متنوعة     

وهو ، وخاصة في المرحلة األولى من التعليم األساسي      ، وحاجاته، في المدرسة والحياة العملية   
أو تطعيمها  ، وقراءة االستماع وتكييفها  ، مايمكن االستئناس به في استعمال نصوص االنطالق      

خاصة إن الحظنـا    ، يمكن أن تحقق األهداف بكيفية أحسن     ، ومواد أخرى لالستماع  ، بمواقف
وفي تعلّم اللغة ونطقهـا العفـوي       ، الحاجة إلى حسن االستماع، وأثره في التواصل، والتفاهم       

ا من الوسائل المعينة علـى      وغيره، خاصة إذا استعنا باألجهزة السمعية والبصرية     ، والطبيعي
  .امتالك هذه المهارة

ينبغي أن تتاح للمتعلمـين  ،  لتنمية مهارات التعبير الشفوي: ـ مهارة التعبير الشفوي  ٢
، وتنوعـه ، وحيويتـه ، لمزاولة التعبير بلغة تتصف بخصائص التعبير الشفوي      ، فرص كثيرة 

  . واستجاباته لحاجات عملية وطبيعية
فنصوص االنطـالق  ، والمواقف والموضوعات المقررة  ،  مع النصوص  وهو مايتالءم دائماً  

لبناء تعلّم ، من خالل تدريس االستماع ، في المرحلة األولى مثالً مفيدة في اكتساب رصيد أولي        
التالئم خصائص  ، وهي تعوض التعبير بحفظ نصوص كتابية جاهزة       ،المهارات األخرى عليه  

  .مين وانطالقهم المقام األول الذي يخدم أهداف التعبيروالتعطي لتعبير المتعل، اللغة الشفوية
وال يستقيم اعتماده في ، تميزه من الخطاب الشفوي، علماً بأن النص المكتوب له خصائص    

 كمـا تـتكلم الكتـب       ً,إال إن كان المقصود جعل المتعلمين يتكلمون شـفويا        ، التعبير الشفوي 
، والوسائط نستطيع أن نحببهم باللغـة     ، ئل الحديثة والوسا،  لكن باستعمال التكنولوجيا   )٥(المدونة
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والتدريبات التـي تكـسبهم مهـارات       ، وذلك باإلكثار من التمرينات   ، ونشجعهم على اكتسابها  
  .التعبير الشفوي

بالموازاة مـع التعبيـر الـشفوي    ، كما ينبغي علينا أن نشجعهم على مهارة التعبير الكتابي       
التي برهنت على اتساع جدواها    ، تهم وفق األساليب الحديثة   واهتماما، ومستواهم، المالئم لسنهم 

  .في مجالي التعبير الشفوي والكتابي
برمجيات خاصة ،   لقد وضع المتخصصون في مجال القراءة: ـ مهارة القراءة والحفظ ٣

حيث يحدد مستوى االنقرائية بطـول  ، للنص الذي يستخدمه المتعلمون   ، لتحديد مستوى القراءة  
وخاصة ، أو ملء فراغ الكلمة المناسبة    ، وتقدير مستوى صعوبة الكلمة   ، ل الكلمة وطو، الجملة

، هذا ويتيح للمعلم حذف بعض كلمـات الـنص        . في مرحلة الحلقة األولى من التعليم األساس      
وتفيد مثل هذه البرمجيات في تحديد مستوى       . ويطلب من المتعلم ملء الفراغ بالكلمة المناسبة      

وفي ، في صف كبيرال يستطيع المعلم فيه قياس قدرة كل فرد على حدة           لدى الطالب   ، القراءة
  .ضوء مستوى القراءة، يعطى الطالب المادة التعليمية األفضل له

، ويمكن أن تتوافر بعض البرامج التي تساعد الطالب علـى حفـظ القـصائد، واألقـوال               
 أو يـزود    :بأن يعرض النص وتمحى بعض اإليحـاءات تـدريجياً        . والنصوص، واألحاديث

، الطالب بعد كل محو تدريجي باإلجابة الصحيحة، و للمساعدة على دقة الحفظ، وفهم المقروء             
وبذلك يكون قـد أتقـن      . ويتوصل في نهاية البرنامج، إلى حفظ النص بأكمله، دون أي تلميح          

  )٦(.وبأسلوب مشوق ومحبب، وبأقل جهد ووقت، مهارتي القراءة والحفظ بأيسر الطرق
تـدعم  ، نحتاج الستخدام محتويات ونـصوص قرائيـة      ،  مهارات القراءة والحفظ   ولتنمية

ووظائفها في تعلّم الطالب، ، وتخدم وظائف القراءة عامة، مهارات االستماع والتعبير وتثريهما
والبد من تنويع النصوص القرائية تنويعاً قابالً لتنمية الميـول          . واستجابتها لحاجاتهم الخاصة  

والخزانـة  ، واسـتثمار خزانـة الـصف     ، دام مصادر أدب األطفال وثقافتهم    واستخ، القرائية
المتفاعلـة مـع    ، لتنمية الميل إلى القراءة الحرة    ....والحاسوب و ، والفيديو والتلفاز ، المدرسية

  )٧(.المواد القرائية المتنوعة ومايختاره الطالب منها

  :ـ مهارات الكتابة٤

ومراعـاة  ، والتعبير، واالستماع، وية ربطها بالقراءةمهارات الكتابة رسماً وخطاً تستلزم تق  
وقد اقترح كثير مـن المعلمـين       . تمييزاً ورسماً وخطاً  ، ارتباطها بالمهارات النفسية الحركية   
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، وعناية خاصة بالرسم، والخط وضوابطه، تطوير كراسات خاصة للتدرب على أصول الكتابة   
.والخط وخاصة في هذه المرحلة

)٨(  
فهي تدفع المـتعلم    ، ب عديدة جدوى استخدام الحاسوب المتالك هذه المهارة       وأثبتت تجاري 

وتعزز عنده حب اللغـة     ، حيث تعطيه الفرصة لتصويب أخطائه بنفسه     ، إلى الكتابة الصحيحة  
  .ألنها تعطيه التقييم األخير لعمله

يـسرو  والتكنولوجيا الحديثة بتدعيم واكتساب مهارات اللغة العربية ب       ، واليكتفي الحاسوب 
وهذا العـصر   ، بل تساعده على تعليم مهارات هامة جداً في هذه المرحلة         ، وتشويق، وسهولة

  ).عصر التفجر المعرفي(
، العربيـة  مهارة معالجة الكلمات      الحاسوبية التي يمكن أن يكتسبها المتعلم      ومن المهارات 

الكتساب مهـارة   ، والحاسوب في المدرسة يستطيع أن يؤمن لطالب المدارس التدريب الكافي         
والسرعة في تـصحيح    ، واسترجاعه، فهي تمتاز بالقدرة على تخزين النص     ، معالجة الكلمات 

دون إعادة طباعته وهذا النشاط جدير بأن يتوافر لكل طالب فـي  ، األخطاء اإلمالئية والنحوية 
مـن  ويتملّك المـتعلّم    . واكتساب مهاراته ، وأن تتاح له فرصة التدريب عليه     ، الوطن العربي 

حيث يرى فوراً الكلمات التي يكتبها      . والكتابة، بسرعة أكبر، وكلفة أقل    ، استخدامها في التعبير  
وأشـكالها وتبـين أن هـذا       . وقد يغير من أحجام الخطـوط     ، على الشاشة فيعدلها ويصححها   

يحسن من أدائهم في التعبير، واإلنشاء، وإخراج       ، األسلوب الخالق في التعبير مشوق للطالب     
ويجعلهم أكثر إتقاناً للتعبير بلغـة سـليمة،   ، المطبوعات، ومجالت الحائط، والنشرات الدورية    

  .وأكثر إتقاناً لإلمالء، وأكثر دقة في األسلوب والتنظيم
.وهذه التقنية تستخدم ابتداء من الصف األول االبتدائي للتدرب على الكتابة

)٩(  
فـي  ) ١٩٨٠gagne(ستـشهد جانييـه      وي تنمية مهارات حل المشكالت   كما تساعده على    

هو تعليم الطـالب كيـف      ، بأن المحور األساس للتربية   ، لواقع قضية حل المشكالت   ، تقويمه
ليصبحوا أفضل في حـل المـشكالت       ، والمنطقية، يفكرون؟ وكيف يستخدمون قدراتهم العقلية    

ن القدرات التـي    هذا ويلعب الحاسوب أيضاً دوراً كبيراً في تنمية عدد م         . المتضمنة في المادة  
المهارات الذهنية التي تتضمن بـدورها مهـارات        : (تعتبر من أساسيات حل المشكلة من مثل      

وتلـك  ). ومهارات الربط بـين المتغيـرات     ، ومهارات قوة اإلدراك  ، تنظيم المعارف اللغوية  
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، اعاً وأكثر إبد، المهارات إذا تمت تنميتها لدى الطالب؛ تساعدهم على أن يكونوا أحسن تفكيراً
  )١٠(.والحاسوب ينمي هذه المهارة. ومن ثم أكثر فاعلية في حل المشكالت

 تنمية المهارات اللغوية بتنمية القدرات المعرفية والعقليـة واالتجاهـات           وال ننسى تالزم  
وهو ما يقتضي تنويع خبرات التعلم على المـستوى         . الوجدانية والمهارات النفسية الحركية   

وفق مستوى مرحلة نمـوه     ،  لتحقيق تكامل نمو جوانب شخصية الطالب      ،المعرفي والوجداني 
  )١١(.المعرفي والنفسي والحركي

بحيـث يـستجيب إلـى      ، أما الحاسوب  فيقدم نوعاً متميزاً من التفاعل بينه وبين الطالب          
. ثم يعطي تعزيزاً في شكل تأكيد لصحة إجابة الطالب كتغذية راجعـة         ، الحاسوب بشكل سريع  

أو ، يمنحه فرصة أخرى لتـصحيح االسـتجابة  ، طأ الطالب عند استجابته للحاسوبوإذا ما أخ  
ومن ثـم   ، من أجل مراجعة موضوع ما إلتقانه وفهمه      ) (branchingيحدث نوعاً من التفريع   

وذلك فـي ضـوء أداء   ، اكتساب المهارة المطلوبة قبل االنتقال إلى التدرب على مهارة أخرى 
  : أنه ئدهفواومن ، الطالب لتلك المهارة

  .يثير الحماس والدافعية لدى الطالب -
 .يعطي الطالب الفرص الكافية من دون مراقبة أحد -

يتكيف الحاسوب في ضوء قدرة الطالب على التعلم بحيث يمنح الطالب فرصة  -
  . االستمرار في التدريب أو ينتقل به لمراجعة جزء ما حسب أدائه

 )١٢(.يزود الطالب نتيجة تعلمه أوالً بأول -

عادة يكون من خـالل توظيـف       ) (Simulationن استخدام المحاكاة وتمثيل المواقف      إ
وهناك تطبيقـات   ، الحاسوب بإمكاناته الالمحدودة لتوضيح شيء معين أو لتنمية مهارة خاصة         

بأن هذا النمط يولد الحماس     ) Denins،١٩٧٩(ويشيردنيس، عديدة يمكن أن نجدها في اللغات     
  .ى الطالب في التعليم والتعلم بالمالحظة الناقدة واالستكشافالشديد والرغبة القوية لد

، ويساعدهم على فهم أعمق للمحتوى التعليمـي      ، ويساهم في نمو القدرة التحصيلية للطالب     
وتقلّل من الزمن الـالزم     ، وتحسن من اتجاهاتهم نحو اللغة    ، ويساهم في تنمية المهارات لديهم    

  )١٣(.ان التعلّموأخيراً تساعدهم على إتق، للتعليم 

 حيـث   (Instruction Gemes Style)األلعاب التعليميـة ويمكن أن نعرض مميزات  
  :تلعب دوراً كبيراً في اكتساب المهارات األساسية لتعلم اللغة العربية

                                                 
  ).٥٨( المرجع السابق ص  (10)
  .www.ibtikar.ac.ma.٢١/١٠/٢٠٠٥) ١( ص-) المعايير المالئمة الختيار المحتويات اللغوية والثقافية ( (11)
  ).٥٠-٥٨-٥٣-٥٢( ص -مصر/القاهرة)تربويات الحاسوب(إبراهيم ، الفار..   د (12)
  ).٢٣١- ٢٥٨-٢٤٧( المرجع السابق ص  (13)



  .يقوم المتعلم بالمشاركة االيجابية والفاعلة في الحصول على الفكرة -
 .كتساب الخبرةيصاحب التعلم عن طريقها عملية استمتاع با -

يسيطر هذا النشاط على مشاعر المتعلم وأحاسيسه ويؤدي إلى زيـادة االهتمـام              -
  .والتركيز على النشاط الذي يمارسه

 .يتالءم مع مراحل التعليم المختلفة وخاصة في المرحلة األولى من التعليم -

  يستطيع أن يمارس العديد من العمليات العقلية أثناء اللعـب كـالفهم والتحليـل              -
كما يكتسب بعض العادات الفكرية المحببـة كحـل         . والتركيب وإصدار األحكام  

  )١٤(.المشكالت والمرونة والمبادرة والتخيل
أال وهو  ، والحقيقة أن إسهام العرب في عالم البرمجيات يجب أن يبدأ من مدخل أساس لها             

 : واألمر يحتاج إلى التحرك على ثالثة مستويات، المدخل اللغوي

 .م التشغيلتعريب نظ -

 .تصميم لغات برمجة عربية -

 .التجهيز الستخدام اللغة العربية كلغة برمجة مباشرة -

والجانب المهاري من الجوانب التعليمية المهمة، والجديرة باالهتمام، وتستحق أن يـسعى            
المعلم لتحقيقها من خالل الفنون النثرية والشعرية في مراحل التعليم المختلفة بدءاً من المرحلة              

ويرقى وينمو في المراحل    ، حتى نغرس عند تالميذنا هذا االهتمام وحب اللغة العربية        . األولى
على أن نراعي في المهارات ذلك المستوى المناسـب لقـدرات المتعلمـين،             ، التعليمية التالية 

  .وحاجاتهم
 بأن نشجعه علـى الغنـاء المـصحوب       ، وعلينا أالننسى إثارة التذوق األدبي عند المتعلّم        

ونتيح الفرصة أمامه للقراءة األدبيـة      ، ونسمعه كثيراً من الشعر، والقصص الجيدة     ، بالحركات
شـريطة أن تكـون ملونـة       ، ونعرض له الصورة المعبرة عن النصوص األدبية      ، الصحيحة

ونخلق عنده جو المنافسة في الحفظ، والتعبير، حركياً عما حفظ ، وأن            ، ومكتوبة بخط واضح  
قراءة معبرة عن االنفعاالت، والمعاني لتوسيع دائرة خبراته، ولمـشاهدة جمـال            يقرأ المتعلّم   

وتتحـدث عـن رحـالت،      . الطبيعة في أشكالها، وألوانها، وأصواتها، وحركاتها، وتنوعهـا       
بألوانها، وأحجامها،  .. ومشاهدة أفالم تسجيلية عن البحار، واألنهار، والمحيطات والزروع و        

مايرتبط بكل ذلك من كلمات وتعبير وأسماء لألصوات فـي تراكيـب            و. وأشكالها، وأنواعها 
بلغة عربية فصيحة وسليمة مرفقة بالتقنيات التعليميـة، والتكنولوجيـا الحديثـة          . سارة ممتعة 

عندها نصل إلى المهارات المطلوب تحقيقها فـي        . المناسبة للمستوى العمري، والعقلي للمتعلّم    
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الخلق، واإلبداع، والتذوق، عنـد متعلمنـا ويـصبح منتجـاً     عندها نخلق روح ، اللغة العربية 
  )١٥(.ومبتكراً ومتذوقاً ومبدعاً

 
 

  
  
  
  
  
 

  
 
 

  الفصل الحادي عشر
  

  التجربة الميدانية

  مواد المعالجة التجريبية
  
  

   ـ المقدمة١

  ).منهج البحث وأدواته( ـ إجراءات التجريب٢

  .ـ اختيار عينة التجريب

  .يق التجربةـ الخطوات التمهيدية لتطب

  .ـ إجراء االختبار

          ـ األمور التي قامت بها الباحثة بحسابها 

  .ومواعيدها
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  : ـ تصميم أدوات البحث٤

  .ـ هدف االختبار التحصيلي

  .ـ أشكال مفردات االختبار التحصيلي

  : ـ صوغ بنود االختبار وتعليماته٥

  .ـ بناء االختبار

  ./تجربة تمهيدية / ـ تجربة االختبار 

 .ـ مالحظات الباحثة

  .ـ موضوعية االختبار

  .ـ صدق االختبار

 .ـ ثبات االختبار

  : ـ  تصميم وتطوير االستبانات٦

  

  

  

  .ـ تصميم وتطوير استبانات اآلراء

  .ـ إعداد استبانات اآلراء

  .ـ استبانة الطالب

 .ـ استبانة المعلم

  .ـ الهدف من االستبانات

ستبانة بعض ـ نتائج االستبانات مؤشرات نتائج ا

  ).المعلمين

  . ـ تحليل النتائج وتفسيرها٧



 ـ فاعلية استخدام دروس اللغة العربية المصممة على ٨

  .الحاسوب

  . ـ الخالصة٩

  .ـ نموذج الستبانة الطالب

  .ـ نموذج واستبانة المعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التجربة الميدانية

  مواد المعالجة التجريبية

  :المقدمة

أجـرت  ، بعرض دروس في اللغة العربية مصممة على الحاسـوب        بعد أن قامت الباحثة     
على عينة من تالميذ وتلميذات الحلقة األولى من التعليم األسـاس           ، بعض التعديالت المناسبة  

وتحقّق الهدف المرجـو    ، وتبين مدى فاعلية استخدام الحاسوب في تعلّم اللغة العربية        ). ٤-١(
  .لتفعيل تعلّم اللغة العربية وتطويرها، في التعليم) اسوبالح(وهو استخدام التكنولوجيا الحديثة 

  : كمايليإجراءات تنفيذ التجريبوقد سارت 
  :ـ اختيار عينة التجربة



قامت الباحثة بتطبيق التجربة على إحدى عشرة طالباً وطالبة تم اختيارهم مـن مـدارس               
. ن مدينة دمشق وريفها   خاصة وحكومية لقياس مدى فاعلية البرنامج باعتماد شرائح مختلفة م         

  :وتضمن

  اسم الطالب
مجموع عدد 

  الطالب
  المنطقة  الصف  العمر  إناث  ذكور

  دمشق  األول ٧  ـ أيهم١

  دمشق  األول ٧  ـ لجين٢

  ريف دمشق  األول ٧  ـ هشام٣

  دمشق  الثاني ٨  ـ نادر٤

  ريف دمشق  الثاني ٨  ـ لؤي٥

  ريف دمشق  الثاني ٨  ـ سارة٦

  دمشق  الثالث ٩  ـ عماد٧

  دمشق  الثالث ٩  ـ علي٨

  ريف دمشق  الثالث ٩  ـ لين٩

  دمشق  الرابع ١٠  ـ ليان١٠

  ـ طارق١١

  

  

  

  

  

  

  

١١  
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  دمشق  الرابع ١٠

  :ـ الخطوات التمهيدية لتطبيق التجربة
عدم توافر الوسائل واإلمكانـات     تم تنفيذ التجربة بشكل فردي لصعوبة تنفيذها على الواقع ل         

المطلوبة في المدارس، مما يعيق النتائج المرجوة والمتوقعة وقد تم:  
 شرح الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب في العمل على الحاسوب وكيفية التعامل              -

  .معه
 . تهيئة الطالب وإثارة استعدادهم وتحفيزهم للتعلّم -

 .على الحاسوب وللصفوف األربعة عرض دروس في اللغة العربية مصممة  -

 طلب المتابعة واالستماع من قبل الطالب، وتنفيذ التدريبات، والتقويم لهذه الـدروس             -
  .بحرية وجرأة وبدون تردد

 األخذ بعين االعتبار أثناء التطبيق ظروف تتعلق بالتجربة كأن يكون الطالب جالـساً              -
 .لتهوية ودرجة الحرارةجلسة صحيحة وبخاصة من حيث توفير الضوء المناسب وا



مما ينعكس على األداء في     ،  مراعاة العامل النفسي للطالب الذي يجري االختبار عليه        -
  .السرعة والدقة والفهم

 .تالفي التعقيد والصعوبات التي تواجه الطالب في تنفيذ الدرس -

 اإلشراف والتوجيه من قبل الباحث الذي يقوم مقام المعلم لتطبيـق وتنفيـذ الـدروس           -
  .لمعروضة، ومتابعة سير التجربة والوقوف عند االيجابيات، والسلبيات، وتسجيلهاا

علـى الطـالب    ) ٢٣/٢/٢٠٠٧-١٦/٢( في يومي الجمعـة تـاريخ        إجراء االختبار   -
 .والطالبات المنتقين

 :وتضمنت التجربة عرضاً في المجاالت اآلتية للغة العربية -

  ابعالصف الر  الصف الثالث  الصف الثاني  الصف األول
  ـ التهيؤ واالستعداد١
  )نشيد+ صور وأسماء (
: ـ مجموعات الحروف٢

  ) القصة- النشيد–التدريبات 
وف ا���: ـ دروس ا��اءة وا������٣�  

  . نشيد-تدريبات
 .ـ اختبارات عامة٤

  ـ تمهيد١
  ـ مهارات٢
  ـ اإلمالء٣

  ـ صور وأصوات٤
  ـ القاموس٥
  ـ القصص٦
  ـ األناشيد٧

�  دروس ا������� ا�و�  

  دروس المجموعة الثانية
  إمالء

  اختبارات

  القواعد
  قراءة
  كتابة
  إمالء

  تدريبات
  .اختبارات

 تم إشراف الباحثة ومتابعتها للطالب حيث كانت تتأكد  وتتحقق من حـسن اسـتيعابهم                -
وبعد االنتهاء من عرض الـدروس      ، للنقاط التعليمية الممثلة للغرض السلوكي وإتقانهم له      

تنفيذ التدريبات واالختبارات واألنشطة والتقويم كـان يعطـى الطالـب         على الحاسوب و  
  .العالمة النهائية مما يعزز لديه التفاعل مع الدرس المعروض

 .دقيقة) ٣٠(ضبط الزمن المخصص للطالب حيث استغرق كل درس -

  :وكان إجراء االختبار على الشكل اآلتي
  :طةإعداد المكان المناسب إلجراء االختبار وذلك بوسا -١
غرفة خاصة تحتوي على طاولة حاسوب، وأمامها كرسي مـريح للطالـب، وتـأمين               •

  .الضوء، والتدفئة المناسبة
: وجود كرسي آخر للباحث وأمامه على الطاولة أدوات البحث التي يـستخدمها مـن               •

 ......). وcdاستبانة خاصة بالطالب و(

جب عليه عملـه، بإرشـاد   بث روح الثقة بين الطالب والباحثة حيث يتفهم الطالب ما ي        •
  .وتوجيه من الباحثة، التي تمثل في هذا الموقف المعلمة



 .حساب الزمن المستغرق لتنفيذ التجربة •

 .قياس درجة الفهم واالستيعاب واكتساب المعارف والمهارات عند الطالب •

  تم: ـ األمور التي قامت بها الباحثة  بحسابها ومواعيدها
، ومقـدار سـرعته   ، لدرس والتدريبات والتقويم النهائي   قياس سرعة الطالب في تنفيذ ا      �

وقياس السرعة عند الذكور وعند اإلناث وقامت الباحثة بحساب عامـل الجـنس فـي            
  .السرعة

حساب درجة الفهم عند الذكور وعند اإلناث في العينة وذلك بتوجيه مجموعة مـن األسـئلة                  �
 .على كل درس

وعدت معيار الدقة هـو الخلـو مـن         ، ارحساب الدقة في استيعاب المعلومات واألفك      �
وتضع إشارة أمام كـل     ، حيث كانت تتابع الطالب في أثناء تنفيذهم للتجربة       ، األغالط

، نوع من أنواع األغالط التي يقع فيها الطالب في أثناء قراءته تحت إشراف الباحثـة              
  .وتسأل عن بعض األمور لقياس مدى تفهم الطالب لما يقرأ

حيـث  ، بعد أن أنجز إعدادها بالـشكل المطلـوب       ، بانة على الطالب  القيام بتطبيق است   �
  .تفرعت منها مجموعة من األسئلة التي تغني البحث الميداني

القيام بحساب مجموعة النتائج وعرضها على بعض الزمالء مـن الـسلك التعليمـي               �
وممن عرف عنهم   )  خبير تربوي  – مرشد تربوي ونفسي     – موجه   – معلم   –مدرس  :(

فأغنوا الدراسة وجعلوا من االسـتبانة بحثـاً قائمـاً بذاتـه            ، رة والصدق العلمي  المها
الهتمامهم وحرصهم الشديدين على الدقة في اإلجابات ولتحسين التعلّم والوصول بـه            

  .إلى أفضل المستويات
  :تصميم أدوات البحث التقويميةـ ٤

  /.لمؤجلالبعدي المباشر والبعدي ا/القبلي/االختبار التحصيلي المعرفي
  :ـ هدف االختبار التحصيلي

وروعي أن يكون   " عينة التجربة   " ـ يهدف االختبار إلى قياس التحصيل المعرفي للطالب         
وتغطي أسئلته المستويات   ، شامالً ومصمماً بحيث يغطي الدروس المصممة على الحاسوب       

تحليـل  ال، التطبيـق ، الفهـم ،التذكر: (وهي) (Bloomالمعرفية الست حسب تصنيف بلوم      
 ).والتقويم، والتركيب

وكان الهدف منه تحديد مـستوى      ، اختباراً قبلياً وسمي  ، ـ وقدم االختبار للطالب   
لتقرير فيما إذا كـانوا     ، معلومات الطالب السابقة فيما يتعلق بدروس اللغة العربية       

  .يحتاجون إلى تعلّمها



 تحـصيلياً بعـدياً    اختبـاراً    وسمي، كما قدم االختبار نفسه بعد االنتهاء من تنفيذ التجريب        
وكان يهدف إلى قياس مدى تمكّن الطالب من تحقيق أهداف الدرس المـصمم علـى              ، مباشراً

أما الهدف من االختبار التحصيلي فكان قياس مدى االحتفاظ بالمعلومات في كل من ، الحاسوب
  .المجموعتين

  :ـ أشكال مفردات االختبار التحصيلي
، منها يقيس المجال المعرفي   ، جموعة من األسئلة الموضوعية   تضمنت مفردات االختبار م   
  :وفق اآلتي) الحس حركي(ومنها مايقيس المجال المهاري

حيث يوفّر هذا النوع من األسئلة الفرصة المناسـبة لقيـاس      : أسئلة االختيار من متعدد    ♦
طئة طريقة الطالب في تناول المشكالت ومعالجتها وتمييزه بين األحكام الصحيحة والخا        

 ويحـثّ الطـالب     )١٩٩١/٢٨٨-١٩٩٠الرفاعي(تمييزاً يقوم على المقارنة وأعمال الفكر       
  .على التفكير والتفسير واتخاذ القرار المناسب

 .والتوصيل والسحب، أسئلة الصواب والخطأ وتصحيح الخطأ ♦

 .أسئلة ملء الفراغ ♦

 .اقتراح حلول لمشكالت مطروحة وتقييم اإلجراءات ♦

مهارة اسـتخدام الفـارة بطريقـة       " فقد تضمنت   ) الحس حركي (مهاريأما أسئلة المجال ال   
 مهارة الكتابة على لوحـة المفـاتيح بيـسر          -استخدام األسهم على لوحة المفاتيح      –صحيحة  
ترديد مايـسمع بـشكل     ( التهجي والقراءة بصوت واحد وبلغة سليمة وراء الناطق          –وسرعة  
  ).صحيح
  :ـ صوغ بنود االختبار وتعليماته٥

 في صوغه السهولة اللغوية وصحتها ووضوحها بحيث تناسب المرحلـة العمريـة             روعي
إذ سعت الباحثة إلى تحقيق االنسجام من حيث طول أو قصر البدائل في             ، والعقلية لعينة الطلبة  
  .أسئلة الصواب والخطأ والوصل والسحب والمطابقة وملء الفراغ، االختيار من متعدد 

  :ـ بناء االختبار
بار في أثناء بنائه بخطوات عديدة قبل الوصول إلى شكله النهائي حيث اطّلعـت              مر االخت 

وعلى بعض  ، الباحثة على محتوى البرامج التعليمية في اللغة العربية المصممة على الحاسوب          
باإلضافة إلى عـدد مـن      ، واستشارت بعض الخبراء في هذا المجال       ، االختبارات التحصيلية 

شرفين التربويين بهدف معرفة المستويات التي يقيـسها االختبـار          المدرسين والموجهين والم  
التحصيلي وصالحيته لما وضع لقياسه وتعليماته ومفتاح تصحيح أسئلته والزمن المخـصص            

  .له



  : تجربة تمهيدية –ـ تجربة االختبار 
طالـب وطالبـة مـن      ) ١١(بعد تصميم االختبار وإعداده قامت الباحثة بتطبيقـه علـى           

ثم أجرت التعديالت في ضوء مالحظات الطالب وأفادت مـن مالحظـات            ). ٤-١(الصفوف
  .بعض الخبراء في الميدان

  :وهدف إجراء هذا التطبيق إلى
  .تقدير األخطاء المحتملة في التصميم والتنفيذ -
 .قياس صدق االختبار وثباته -

 .حساب معامل الصعوبة -

 .تقدير الزمن الالزم لتنفيذ االختبار -

 .لالزمة لتنفيذ االختبارإجراء التعديالت ا -

 .تعرف الصعوبات عند تنفيذ االختبار -

  :وبعد تطبيق االختبار الحظت الباحثة مايلي
 ).د١٠د وأسئلة االختبار٢٠(استغرق وقت تطبيق الدرس  -

 .أجاب الطالب على معظم األسئلة -

 أسـلوب   –طريقة العرض   (لم يعتد الطالب على مثل هذه الطريقة في عرض الدرس          -
 ). التقويم– االختبارات – المهارات –التدريبات ....كل العرض ش–العرض 

  .اعتماد شكل األسئلة التقويمية -
الصعوبات وااليجابيات والسلبيات التي تعترض سير التجربة لطالبها قبـل تطبيـق             -

 .التجربة النهائية

دروس لغة عربيـة مـصممة علـى        (اطمأنت الباحثة إلى أن هذا النوع من التطبيق          -
 واضحة وشائقة وسهلة ومحببة ومناسبة للمرحلة العمرية للطـالب فـي الحلقـة              ،)الحاسوب

وهذا ، ألنها تعتمد بشكل رئيسي على الصوت والحركة والصورة       ، األولى من التعليم األساس   
مايحتاج إليه الطالب في هذه المرحلة من التعليم مما يساعد على شد انتباهه أكثـر وتحفيـزه                 

ذلك يستطيع أن يحقق ويتعلم المهارات األساسية لتعلم اللغة العربيـة           للتعلّم بأسلوب جذّاب وب   
  ). التعبير– القراءة – الفهم –االستماع :(وهي

 :Objectivityـ موضوعية االختبار

  .تعتبر فقرات االختبار موضوعيةألنها اتصفت بالصياغة الواضحة والسهلة
وأكد موضـوعية   ، ت االختبار وقد اعتمد تصميم الدروس على الحاسوب على مفاتيح إجابا        

  .ثباته وتأكده من نتائج إجابات الطالب ومدى فهمهم واستيعابهم للدروس



  Validity:ـ صدق االختبار
ميخائيـل  (تلبية المقياس لألغراض واالستعماالت التي صمم من أجلهـا        " يعرف الصدق بأنه  

 وتحـدد قيمـة   )٥٣-٩٩٥:دويدار( واالختبار الصادق يكون ثابتاً وليس العكس       )٩٩٧/٢٥٥-٩٩٦
الصدق بمعامل ارتباطه بين درجات الطالب في االختبار المصمم علـى الحاسـوب وبـين               

  .درجات نفس الطالب في االختبار المحكي وهذا ما تم تنفيذه
  :Reliabilityـ ثبات االختبار

يمثل الدرجة التي تقاس بهـا الفـروق الفرديـة          "  بأن الثبات  Gilbert,Saxيعتقد المربي   
 عـن   )٤٥٢-١٩٤٨سـعادة   (تجانس وانسجام عن طريق معامل االستقرار ومعامـل التكـافؤ           ب
  ). جيلبر ساكس٢٦٣٠،١٩٨٠(

ويدل استقرار االختبار عبر الزمن بإعادة تطبيقه على المجموعة نفسها التي أجري عليهـا     
اط بين وهذا ماطبقته الباحثة ويحسب معامل االرتب. في المرة األولى وبفارق من الزمن أسبوع    

-١٩٨٩:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم     () االستقرار(التطبيقين والناتج يكون معامل الثبات    

١٠٧.(  

  

  الطالب  العدد  البيانات
 ذكور إناث ذكر أنثى

  معامل الثبات
متوسط معامل 

  الثبات

 ـ  أيهم

   ـ  لجين

  ـ    هشام

  ـ    نادر

  ـ    لؤي

٠,٨٩ ٧ ٤ 

    ـ  ساره

  ـ    عماد

  ـ    علي

٠,٨٢  ٧  ٤ 

٠,٨٥ 



    ـ  لين

    ـ  ليان

  ـ    طارق
              

  )جدول يبين معامل ثبات االختبار التحصيلي(                                    

  .ـ تصميم وتطوير االستبانات٦

  :ـ تصميم وتطوير استبانات اآلراء

وتستعمل للحصول على الحقائق، التوصـل      ، ة من أدوات البحث العلمي    االستبانة أداة مفيد  
عاقـل  (. إلى الوقائع، التعرف على الظـروف، األحـوال ودراسـة المواقـف، االتجاهـات             

١٩٨٩،٢٢٥.(  

  :ـ إعداد استبانات اآلراء
وصممت االستبانة بمـا يتوافـق مـع        ، اطلعت الباحثة على مجموعة من استبانات اآلراء      

درس اللغـة   (وقد طبقت استبانة الطالب يوم الجمعة بعد تطبيق الـدروس           . خصائص بحثها 
حيث وجهت بعض التعليمات مع شـرح       ) ٢٣/٢/٢٠٠٧العربية المصمم على الحاسوب تاريخ    

المطلوب ولصغر سن العينة المطبق عليها االستبانة فقد وجهت األسئلة بشكل شفهي ودونـت              
أما الصفان الثالث والرابع فقد دون الطـالب        ،  والثاني االستبانة بالنسبة لطالب الصفين األول    
  .البيانات بأنفسهم، وتحت إشراف الباحثة

  ):للطالب(ـ االستبانة األولى 
سؤاالً وقد أعدت لتعرف آراءهم نحو تقبل       )٣٨(بنود و ) ٣(أسئلة موجهة للطالب تضمنت     

الحاسوب والـصعوبات التـي     استخدام  الحاسوب في تعلّم اللغة العربية وطريقة التعامل مع           
كما ركّزت على طرائـق الـتعلم       . واجهوها في أثناء تطبيق الدرس ومالحظاتهم ومقترحاتهم      

وربط المعلومات النظرية   ، المستخدمة ومدى فاعليتها في التشويق واإلثارة والفهم واالستيعاب       
الـتعلّم وقـد    وتعرف حل المشكالت وبعض األساليب الحديثة في        ، بواقع طالب هذه المرحلة   

في بدايـة   ) د١٥-١٠(استغرق الطالب في اإلجابة عن بنود االستبانة زمناً يتراوح مابين                 
االستبانة ووضعت تعليمات تشجع الطالب على إبداء آرائهم بكل حرية وصدق وأشارت إلى             

  .أهمية آرائهم في هذه االستبانة



لعربية نحو طريقة تدريس اللغـة      كما طبقت الباحثة استبانة آلراء مدرسي وموجهي اللغة ا        
  .م١٨/٢/٢٠٠٧العربية عن طريق الحاسوب وقد وزعت هذه االستبانة يوم األحد 

  ): المرشدين التربويين– الموجهين –لبعض المدرسين ( ـ االستبانة الثانية 
فقد تعاونوا بإعطاء آرائهم ومالحظاتهم حول موضوع البحث وطريقة تنفيـذه وتـضمنت             

سؤاال، وسؤاالً مفتوحاً للمدرس ليذكر مقترحاتـه، وااليجابيـات،         ) ٣٩( بنود، و  )٤(االستبانة  
ومـدى  ، والسلبيات، التي وجدها في هذه الطريقة عند تطبيق درس مصمم علـى الحاسـوب            

وفوائد التعلّم بهذه الطريقة وضرورة اعتمادها      ، إسهامها في رفع فاعلية التحصيل لدى الطالب      
  .دةفي مدارسنا لنتائجها الجي

  .وقد أثنوا على هذه الخطوة وأيدوا تفعيلها والعمل بها لما تعطيه من نتائج ايجابية
وللتعرف على مدى ايجابية التدريس بالحاسوب لدى الطالب، والمدرسـين، والمـوجهين،            

من إجاباتهم على أي بند من بنود االستبانة معيـاراً          % ٨٠اعتمدت الباحثة نسبة    ، والمشرفين
  . كان الرأي ذا داللة ايجابية واضحةلتقرير ما إذا

 :ـ الهدف من االستبيانات

  : وكان الهدف من تطبيق االستبانات استطالعياً ما يلي
 .الوقوف على مدى وضوح بنودها •

 .إجراء التعديالت الالزمة لها •

  .الوقوف على مدى قابليتها للتطبيق •
 .تقدير الوقت الالزم لتطبيقها •

عض المدرسين والمشرفين التربـويين وإضـافة بنـود         االستفادة من آراء الطالب وب     •
 .أخرى

  ).د١٥-١٠(استغرق وقت اإلجابة عن بنود االستبانة الموجهة إلى كل أفراد العينة من 
  .وبناء على ماسبق عدلت بعض العبارات والكلمات التي أصبحت في صيغتها النهائية

، تطبيقها على العينة نفـسها    واستخرجت الباحثة معامل ثبات االستبانات عن طريق إعادة         
معامل /للترابط" سيبرما"واختبر الثبات بتطبيق قانون ، وبفاصل زمني مدة أسبوع بين التطبيقين

وعـدم  ، وفق درجة الموافقة  ...على بنود استبانتي آراء الطالب وبعض المدرسين و       / الترابط
  :مؤشرات النتائج فكانت بين نتائج االستبانتين في التطبيقين األول والثاني، الرأي والرفض

  )يبين الجدول نسب ثبات استبانة آراء الطالب ( 

  نسبة الثبات بالترابط  العبارات
  ٨٤  الموافقة



  )الحياد(عدم الرأي
 )الرفض(عدم القبول

٧٠  
- 

  )يبين الجدول نسب ثبات استبانة آراء بعض المدرسين( 

  نسبة الثبات بالترابط  العبارات
  الموافقة

  )يادالح(عدم الرأي
 )الرفض(عدم القبول

٧٩  
٦٨  
٧٤ 

  .ويشير الجدوالن السابقان إلى نسب ثبات جيدة ومعقولة
  :نتائج االستبانات ـ 

  :مؤشرات نتائج استبانة الطالب
  :تجلت في القضايا واألمور اآلتية وبنسب جيدة

  %).٩٧(في مجال اإلقبال على التعلّم  •
 %).٩٨(في مجال استخدام الحاسوب برغبة وفاعلية  •

 %).٩٤(في مجال استخدام طرائق تعليم اللغة العربية عن طريق الحاسوب  •

 %).٩٥(تقبل التعلّم عن طريق الحاسوب  •

 %).٢٠(تصويب األخطاء واألغالط الواردة  •

  :مؤشرات نتائج استبانة بعض المعلمين
  :ركزت على األمور والقضايا اآلتية

 %).٨٠(من حيث المنهج  •

 %).٩٠(قابلية األهداف للتحقيق  •

 %).٦٨(إعداد المعلم وتدريبه على الحاسوب  •

 %).٧٢(اهتمامات المدرسين واألهل في دراسة الطالب  •

 %).٧٨(إعداد الطالب في المرحلة االبتدائية  •

 %)٣٨(عالقة اللغة العربية ببقية المواد الدراسية  •

  %).٧٤(فاعلية تعلم اللغة العربية عن طريق الحاسوب  •
 %).٦٩(للغة العربية الطرائق الفعالة في تعلم ا •

 %).٨٨(اإلثارة والدافعية لدى المعلم والطالب في هذه الدروس  •

 %).٧٥( الوسائل في تحسين مستوى التعلّم – الوسائط المتعددة –أهمية المناشط  •

  :ـ تحليل النتائج وتفسيرها٧



ورصدت المهـارات  ، تعرفت الباحثة على نتيجة الطالب في االختبارات التي طبقت عليهم       
والدقة من خالل حساب عدد األغـالط فـي         ، والزمن، من حيث السرعة  ، لتي تود معرفتها    ا

مـن  ، وأخيراً نقوم بحساب الفهم ويعرف من عدد الدرجات المتحصل عليهـا          ، النص الواحد 
ثم نقدم بحساب متوسطات هذه الدرجات      ) ٣٨(وعددها، خالل األسئلة المطروحة على الطالب    

  .ومقارنتها مع غيرها
  لصالح  النتيجة  االختبار )ع(مقدار  نشاطال

  الذكور ٨٧ ٢-١ ٨٨-٨٦  السرعة
  اإلناث ٧٩ ٢-١ ٨٠-٧٨  الدقة
  الذكور ٧٦ ٢-١ ٧٨-٧٤  الفهم

  )جدول يبين تنوع المهارات بين كامل أفراد العينة                                (

  :ـ فاعلية استخدام دروس اللغة العربية المصممة على الحاسوب
البعدي لطالب وطالبات العينة الـذين خـضعت        /تبين من نتائج االختبار التحصيلي القبلي     

بين ) ٠,٠٥(نتائجهم للتحليل اإلحصائي عن وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة             
  :نتائج تطبيق االختبارين القبلي والبعدي المباشر كما هو موضح في الجدول اآلتي

إجراء 
  االختبار

  اتالبيان
حجم 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

 )الجدولية(ت )المحسوبة(ت  التباين

  )القبلي(قبل التدريس
 )البعدي(بعد التدريس

١١  
١١ 

٢١،٦٥  
٧٠ 

٢٠،٦  
٩١،٢ 

٢،٤ ٢١،٧٢ 

  :ـ الخالصة٩
  :تضمن هذا الفصل التجربة الميدانية وهي

قـة  عرض دروس اللغة العربية مصممة على الحاسوب لعينة من طـالب وطالبـات الحل             
األولى من التعليم   وقد روعي في هذه التجربة إجراء اختبار على الحاسوب يركـز علـى                  

  :مهارات اللغة العربية األربع وهي
  :الخطوات اآلتيةاالستماع والفهم والقراءة والتعبير وفق 

 تكون من عدد من المفردات وضعت كل مفردة داخل سـياق            :اختبار الثروة اللغوية   -١
كل سياق من ثالثة بدائل أحدهما هو الصواب وطلب إلى الطالب أن يشير            وأمام  ، لغوي مبسط 

  ).اإلجابة الصحيحة(إلى الكلمة الصحيحة 
 تكون من أسئلة تقيس مهارات رسم الالم الشمـسية والقمريـة            :اختبار قواعد اإلمالء   -٢

  .اصرةعلى سبيل المثال وقد روعي أن يتم قياس هذه المهارة اإلمالئية داخل سياقات لغوية مع



 تكون من أسئلة تناولت موضوعات نحوية كالجملة االسـمية   :اختبار القواعد النحوية   -٣
 الضبط  – تكملة أنماط نحوية     – إعرابها   – المبتدأ والخبر على سبيل المثال وشملت تعريفها         –

الموجود ضمن برنامج تعلـم اللغـة       ) القاموس( استخدام المعاجم من خالل برنامج       –النحوي  
ى الحاسوب وقدمت األسئلة من خالل نصوص نثرية وجمل وتراكيـب معاصـرة             العربية عل 

  .ومن واقع الطالب
 تكون من أسئلة تقيس مهارات الفهم الضمني وربط السبب بالنتيجـة            :اختبار القراءة  -٤

والهذف من النص واألفكار المرتبطة به وقد روعي أن تقدم المهـارات          ، والعالقة بين األفكار  
  .ومن الشعر والنثر العربي السليم، صي تارة والسردي تارة أخرىمن خالل النص القص

وضـبط  ، وحسن األداء ،  تتجلى في سالمة النطق    مهارة القراءة الجهرية  أما اكتساب    -٥
وتمثيل للمعنى وقد طبقت هذه المهارة على الـدرس المـصمم           ، للحركات والضوابط األخرى  

ليم وضـبط صـحيح بعـد النـاطق         على الحاسوب من خالل إعادة الطالب القراءة بنطق س        
  ).المعلمة(وتصويب األغالط من قبل الباحثة 

اإلحساس بقيمة الكلمـة فـي      : تكون من أسئلة تقيس مهارات    : اختبار التذوق األدبي   -٦
واختيار أجمل  ، والتعبير عن الفكرة واإلحساس بها    ، وإدراك الترابط بين أجزاء النص    ، التعبير

اس هذه المهارات من خالل نصوص شعرية ونثرية مناسـبة          ثم تم قي  ، العبارات برأي الطالب  
.ومبسطة

)١(
  

كما تضمنت التجربة عمليات تصميم ومراجعة أدوات البحث التعليمية والتقويمية والتحقق           
من صدقها وثباتها وتطويرها بعد الرجوع إلى عدد من المدرسـين والمـوجهين والخبـراء               

ول بأدوات البحث إلى درجات مقبولة من الصدق        للوص، والمرشدين التربويين في هذا المجال    
وتعرفت الباحثة على الصعوبات التي برزت      ، وطورت األدوات في ضوء التجريب    ، والثبات

لطالبها قبل التجريب النهائي وأخذت بالمالحظات المطروحة من قبل بعض الخبراء مما ساعد 
       تثبت مدى أهمية هـذه التجربـة        ، ةعلى إجراء التجربة النهائية بنتائج حقيقية جديدة ومرجو ،

  .ومدى فاعليتها بالنسبة للطالب والمعلم
  
  
  
  

                                                 
ص  -٣ ط-١٩٩١/ القـاهرة –الدار المصرية اللبنانية ) أساسيات التدريس الفعال في العالم العربي(حسن ،  شحاتة (1)

)٧٠-٦٩.(  
  



  
  
  
  
  
  
  

  استبـانة الطـالب
  

:.....................االسم
.............  

 :الجـــــــــــنس
................................  

ــة  :المدرســــــــ
...............................  

ــة  :المنطقــــــــ
................................  

  
  

تعلّم اللغة العربية   ) ٤-١( استبانة تبين مدى تقبل وفاعلية طالب الحلقة األولى من التعليم           
  .عن طريق الحاسوب

  
  عزيزي الطالب
  عزيزتي الطالبة

  
بل هي تعبير عن رأيك وسنستفيد من إجابتك في تعرف أهمية        ، هذه االستبانة ليست امتحاناً   
ودقة إجابتك  .  حياتك ومدى تفاعلك معه في تعلّم اللغة العربية        الحاسوب والتقنيات الحديثة في   



وحرصك على تعلّم العمل علـى الحاسـوب        ، وحبك للغتك األم  ، واهتمامك، داللة على وعيك  
  .ويمكنك كتابة اسمك أو عدم كتابته فأنت حر في ذلك

                                                                            
  
  

  وشكراً لتعاونك  
  
  

  استبانة الطالب
  :في المربع الموجود أمام العبارة التي تناسبك) X(أوالًـ ضع إشارة 

  هل لديك حاسوب في البيت؟             نعم         ال  -١
  هل لديك تلفاز في البيت؟                نعم         ال  -٢
       ال هل لديك مسجلة في البيت؟              نعم     -٣
  هل لديك جهاز فيديو في البيت؟         نعم         ال  -٤
  هل لديك مكتبة ألكترونية في البيت؟     نعم         ال  -٥
  أمية             متعلمة                 درجة تعلمها           ابتدائي:   ثقافة األم -٦

                               
        إعدادي  

      
ث
ا
ن
و
  ي

     
  جامعة

  أمي           متعلم                 درجة تعلمه              ابتدائي:   ثقافة األب -٧
                               

        إعدادي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

      

  

  

  



      
ث
ا
ن
و
  ي

      
  جامعة

  نصف ساعة  :          مدة استخدامك الحاسوب في اليوم -٨
     ساعة                                                           

                                                   أكثر من ذلك
  نصف ساعة :           مدة مشاهدتك للتلفاز في اليوم -٩

  ساعة                                                  

                                             أكثر من ذلك

  نصف ساعة  :       لة في اليوممدة استماعك للمسج-١٠

        ����                                                  

                                               أكثر من ذلك
  نصف ساعة  :    مدة مشاهدتك للفيديو في اليوم-١١

                                             ساعة        
                                 أكثر من ذلك       

  :ثانياً ـ ضع العدد المناسب ضمن المرجع الموجود أمام العبارة
  .المتوافرة في بيتك CD عدد األقراص المضغوطة-١٢
 . المتوافرة في بيتك) المسجلة(عدد أشرطة التسجيل-١٣

  .المتوافرة في بيتك) الفيديو(عدد أشرطة التسجيل المرئي-١٤
 .مطالعة والقصص الموجودة في بيتكعدد كتب ال-١٥

  :أمام العبارة التي تراها مناسبة) X(ضع إشارة : ثالثاً
  .أرغب في تعلم اللغة العربية عن طريق الحاسوب-١٦

  .استفدت من الحاسوب في تعلم اللغة العربية-١٧

   .أفضل أن أستخدم جهاز الحاسوب في تعلم اللغة العربية-١٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   .لغة العربية على الحاسوب كافأعتقد أن الوقت المخصص لدرس ال-١٩

   .أعتقد أن المعلم يبذل اهتماماً أكبر بتعلم اللغة العربية عن طريق الحاسوب-٢٠

أرى أن المعلم يتعاون مع الطالب في إرشاده وتوجيهه فـي أثنـاء عـرض               -٢١
  .الدرس

 

يفيدني ويرفع مـن    ) تعلم العربية عن طريق الحاسوب    (أعتقد أن طريقة التعلم   -٢٢
  .درجاتي

 

   .ى أن التعلم عن طريق الحاسوب يزيد محبتي للغة العربيةأر-٢٣

   .أرى أن المعلم يقوم بتقديم تعريفاً كافياً للعمل على الحاسوب-٢٤

   .أرى ان الحاسوب يقدم الدرس بطريقة أكثر تشويقاً وإثارة للطالب-٢٥

   .أتابع برامج أخرى على الحاسوب-٢٦

   . الحاسوبأرغب في اإلكثار من التدريبات واالختبارات على-٢٧

   .أعتقد أن استخدامي للوحة المفاتيح يكسبني سرعة ودقة في التعلّم-٢٨

   .أعرف أخطائي وأصوبها بهذا البرنامج مما يكسبني ثقة أكبر-٢٩

   .أظن أن قراءتي تتحسن بعد تكرار قراءة النص الموجود على الحاسوب-٣٠

   .أعتقد أن مخارج الحروف تقوم بعد تكرارها مع الحاسوب-٣١

   .أن إتقان العمل على الحاسوب أساسي لتعلميأظن -٣٢

   .أعتقد أن عملي على الحاسوب يفيدني بنشاطات أخرى-٣٣

   .أتعلم من خطئي عندما أقوم نفسي على الحاسوب-٣٤

 

 

 :إن أكثر األخطاء التي ارتكبتها في تنفيذي للدرس هي-٣٥

  .السرعة في اإلجابة  . أ
  انشغالي بالصور والحركـة واأللـوان ممـا         . ب

 .ز على السؤالجعلني الأرك

شغفي لمعرفة نتيجـة التقـويم      .  ج
بشكل فـوري أبعـدني عـن الدقـة         

  .باإلجابة

 

  

  

  استبـانة المـعلم



   

استبانة تبين رأي معلمين وموجهين وخبراء تربويين في مجال اللغة العربية بتطبيق برنامج  
  .لتعلم اللغة العربية عن طريق الحاسوب

  
  زميلي المعلم
  لمةزميلتي المع

  
تطبيـق برنـامج    : (قامت الباحثة ببحثها الميداني في مجال تكنولوجيا تعلّم اللغة العربيـة          

أحد عشر  ) ١١(وقد اختارت عينة ممثلة لهذا التطبيق من        ) تعليمي للغة العربية على الحاسوب    
 ومن الحلقة األولى مـن      - حكومية وخاصة  –طالباّ وطالبة من مدارس دمشق وريف دمشق        

  ).٤-١(ساس التعليم األ
وقد أجرت التطبيق على أسبوعين بهدف تصويب بنود االستبانة ووضع مالحظاتهم عليها            
وتقويمها بمايرونه مناسباً وبعد إحصاء مالحظات المحكّمين تم التوصل إلى التصميم النهـائي        

  .لهذه االستبانة
  

ة راجية أن تنـال     ويبقى الدافع في طرح االستبانة هو إغناء كل بحث يخدم القضية التربوي           
ويبقى هدفنا األول   . اهتمامكم خدمة لتطوير تعلّم اللغة العربية بطرائق وأساليب حديثة متطورة         

مما ينعكس على مصلحة متعلمينا ومصلحة ، واألخير هو تحسين تعلّمها وإتقانها والحفاظ عليها
  ).اللغة العربية(لغتنا األم 

  
  

                           
  

                             
  

ــم  ــاكرة لكـ                                                                        شـ
  اهتمامكم الكبير

                                                                                   الباحثة
  



  
  
  
  

      استبـانة المـعلم

                                     

  :..................................االسم

:  الجـــــــــــــنس

................................  

ــة :  المدرســــــــــ

...............................  

ــة  : المنطقــــــــــ

................................  

  :أمام العبارة التي تراها مناسبة في المربع المقابل) X(أوالًـ ضع إشارة 
  
 

أقبل        الأدري  فض  أر

ـ يشكل نطق الحروف اللثوية عائقاً أمام التالميـذ فـي درس             ١
.                                 لغة عربية مصمم على الحاسوب

   

ـ تكسب هذه النوعية من الدروس الثقة بالنفس عنـد التلميـذ            ٢
 .     نتيجة التعزيز المستمر في أثناء تنفيذ الدرس

  

   

 .ـ يستطيع الطالب إعادة شرح فكر النص بعد الدرس بسهولة٣

  
   

٤�  .ـ )�2- ه0/ ا��روس ا�.��- ا���رة �,� ),�+* (�)' وا&%$#�ل !  ا���ا�

  
   

 .ـ يرفد الدرس المناشط اللغوية ويفيدها ويغنيها٥

  
   

 .ـ يتيح للطالب إبراز مواهبه وقدراته على حل المشكالت٦

  
   

    . هذا الدرس مع الزمن المخصص لهـ يتوافق٧



  
 . ـ يقبل الطالب على الدرس بشغف وتحبب٨

  
   

 . ـ تؤثر عالقة المعلم بالطالب في حسن أداء التلميذ٩

  ـ ترتفع نسبة االحتفاظ بالمعلومة والقدرة على توظيفها نتيجة         
  ).السمع والبصر(إشراك أكثر من حاسة 

   

  
  
  

  : اآلتية حسب أهميتهاثانياً ـ رتّب المعلومات
  :ـ يكسب تعلم اللغة العربية عن طريق الحاسوب مجموعة أشياء منها١٠

  ـآ     .        القدرة في المناشط اللغوية •

 ب ـ                .             الثقة بالنفس واألداء •

     ج ـ    .التمهيد لمواقف حياتية وحل المشكالت •

  :أغني بنشاطاتـ يعطي الدرس الفائدة المرجوة إذا ١١
 آ ـ      .             مرافقة للدرس •

  ب ـ.                                 ممهدة للدرس •
 مثرية للدرس                                 ج ـ •

  :ـ يؤثر مستوى األهل في دراسة الطالب من حيث١٢
                آ ـ    .المستوى االقتصادي •

       ب ـ             .المستوى الثقافي •

                ج ـ    .المستوى االجتماعي •

 :ـ لنوعية هذه الدروس تأثير مباشر في المهارات والمعارف لكن تأثيره أفضل في١٣

                  آ ـ      .المهارات •
                 ب ـ      .المعارف •

  :فضل فيـ  لنوعية هذه الدروس تأثير متبادل في المناشط اللغوية ويكون تأثيره أ١٤
   آ ـ    ).لعب األدوار(المسرح المدرسي  •

                  ب ـ    . المناظرات والندوات •

                  ج ـ      .الخطابة •



  :ـ تكشف هذه الدروس األشياء اآلتية عند الطالب١٥
   آ ـ      . األغالط •

  ب ـ        .الفهم •

  ج ـ    . الموهبة واالستعداد •

  : الدرس بعدـ يفضل تقويم عمل الطالب في ١٦
   آ ـ   .بعد االنتهاء من الدرس •
   ب ـ    .في أثناء الدرس •
  ج ـ    . في اليوم التالي •
  :ـ إذا تكرر تفوق الطالب فهل تفضل التعزيز١٧

     آ ـ    .المادي بالدرجات •
     ب ـ    . بالهدايا المدرسية •
 ج ـ. إشراكه بالمناشط التي يرغب فيها •

  :تي تناسبكأمام العبارة ال) X(ثالثاً ـ ضع إشارة 
  :ـ برنامج اللغة العربية المصمم على الحاسوب يمكن الحصول عليه١٨

  .بيسر وسهولة •
  .بصعوبة  •
  .اليمكن الحصول عليه •
  :ـ  دروس اللغة العربية المصممة على الحاسوب١٩

  .قابلة للتطبيق بمدارسنا •
  .غير قابلة بمدارسنا •
  .إلى حد ما •
  :الحلقة األولى من التعليم على الحاسوبـ إن مدى تحقيق هذه األهداف على مستوى ٢٠

  .يقدم الفائدة التامة على مستوى الناتج التربوي •
  .يقدم الكثير من الفائدة على مستوى الناتج •
  .اليقدم أي فائدة على مستوى الناتج •
  :ـ هل ترى أن تحقيق األهداف المرسومة لتدريس اللغة العربية على الحاسوب٢١

  .قاًمصوغة صوغاً إجرائياً دقي •
  .متسمة بالغموض دائماً •
  .عامة أحياناً •
  :ـ  مايساعدني على تحقيق هذه األهداف٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .مراعاتها مستوى الطالب •
  .مرونتها وقدرة المعلم على التكيف معها •
  .دقتها ووضوحها •
  .قدرة الحاسوب على تنفيذها •
  ):برنامج اللغة العربية المصمم على الحاسوب(ـ من حيث الشكل الخارجي للبرنامج ٢٣

  .جاذب ومثير للطالب •
  .غير جاذب ومثير للطالب •
  .الأئر له •
  :ـ دروس اللغة العربية المصممة على الحاسوب من حيث المضمون٢٤

  .تغني ثروة الطالب اللغوية بصورة كبيرة •
  .تغني ثروة الطالب اللغوية بصورة قليلة •
 .التغني ثروة الطالب اللغوية •

  :لمناسبة لمضمون الدرس المصمم على الحاسوبـ البرنامج مرافق للصور والموسيقا ا٢٥
  .يساعد الطالب على فهم الدرس بصورة أفضل •
  .ال يساعد الطالب على فهم الدرس بصورة أفضل •
  .يساعد على فهم الدرس نوعاً ما •
  :ـ تدريبات الدرس الموجودة في الحاسوب٢٦

  .كافية لفهم الدرس •
  .غير كافية لفهم الدرس •
 .كافية في بعض األحيان •

  ) الصفية(تحتاج إلى تدريبات إثرائية تعطى كوظائف بيتية  •
  :ـ إن الموضوعات التي يشتمل عليها البرنامج المصمم على الحاسوب٢٧

  .مناسبة لمستوى الطالب •
  .غير مناسبة لمستوى الطالب •
  .تناسب مستوى الطالب أحياناً •
  :ـ إعداد المعلم لنوعية هذه الدروس٢٨

  .ضروري جداً •
  .غير ضروري •
  .وريضر •
  :ـ معلم الحلقة األولى من التعليم متفرغ لعمله ويحسن مستواه التربوي٢٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .بإعداد نفسه باستمرار •
  .اليعد نفسه ألسباب •
  .يعد نفسه عند الحاجة لذلك •

ـ يقوم معلم هذه المرحلة باالطالع على المستجدات التربوية الحديثة في مجال تعلّم اللغة العربيـة                 ٣٠
  :على الحاسوب

  .تظمبشكل من •
  .عند الحاجة إلى ذلك •
  .اليقوم بشراء برامج •
  :ـ امتالك مكتبة الكترونية في البيت تشتمل على برامج تعليمية تربوية٣١

 .تقدم الفائدة في مجال تعلم اللغة العربية •

  .ال تقدم الفائدة في هذا المجال •
 .تقدم الفائدة أحياناً •

  
  

  :ـ أجد رغبة في التدريس بهذه الطريقة٣٢
 .جعل من درس اللغة العربية درساً شائقاً مثيراً محبباًألنها ت •

 .الأجد فيه تشويقاً بل تشتتاً وعبئاً •

  .يدخل الملل واليحصل على الفائدة المرجوة •
  :ـ تعتمد دروس اللغة العربية باستخدام الحاسوب على٣٣

  .شخصية المعلم وتوجيهه وإرشاده •
  .البرنامج وحسن استعماله •
 .ب باستمرارتفاعل المعلم مع الطال •

  :ـ يتقبل الطالب درس اللغة العربية المصمم على الحاسوب٣٤
  .بشغف كبير •
  .بقليل من االهتمام •
  .دون اهتمام  يحقق الغرض المرجو •
  :ـ يستطيع الطالب فهم مغزى الدرس المصمم على الحاسوب بصورة أفضل إذا ٣٥

  .ساعده المعلم بشكل دائم •
  .ساعده المعلم بشكل جزئي •
  .ة المعلمدون مساعد •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :المتطورة تعد الطالب إذا ترك المدرسة إعداداً) الدروس(ـ مثل هذه البرامج٣٦
  .كافياً في مواقف الحياة العامة •
  .غير كاف لمواجهة المواقف •
  .يكفي في بعض المجاالت •
  :أمام العبارة التي تراها مناسبة) X(ضع إشارة : رابعاّ

  :مجمل النتائج اآلتية  توصلت الباحثة نتيجة البحث الميداني إلى 
في تعلم اللغة العربية عن طريق الحاسوب       )  أنثى –ذكر  (ـ الفرق كبير من حيث الجنس     ٣٧

من حيث السرعة والدقة والفهم سواء في المدارس الخاصة أم الحكوميـة  أو المدينـة أم                 
  . الريف

  :فهل يرجع ذلك برأيك إلى
  .عدم  وجود فرق في مستوى الذكاء والقدرات •
  .ود  الفوارق الفيزيولوجية  في مثل هذا السنعدم وج •
 .تقدم وسائل التقانة أزال الفوارق بين الجنسين •

  
  
 

 :أم هناك أسباب أخرى يمكن إضافتها •

  - أ
  - ب
  - ج

ـ ظهر فرق ذو داللة من حيث الفهم واالسـتيعاب بـين طـالب المـدارس الخاصـة                  ٣٨
  :والحكومية فهل يرجع الفرق إلى

  .الخاصة بالحوار والمناقشة واألنشطة بفعالية أكثرإشراك طالب المدارس  •
  .فسح المجال للطالب بإبداء الرأي وحل المشكالت •
 اهتمام األهل في دعم الطالب بالوسائل وانفتاحه أكثر على حضور أنشطة •

  . خارج المدرسة بسبب الوضع االقتصادي
  
  

  انتهت االستبانة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  الفصل الثـاني عشر
  

  التوصيات
  

  :توصيات تتعلق بـ

  . ـ المعلم١

 .  ـ المتعلم٢

 . ـ واضعي برامج تعليم اللغة العربية٣

 . ـ أنشطة التعلّم٤

  . ـ أخصائي تكنولوجيا التعليم٥



  . ـ القائمين على عملية التقويم٦

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  التوصياتالتوصيات
ـ    – واضعي برامج تعليم اللغة العربيـة        – المتعلم   –المعلم  :(توصيات تتعلق ب

  ). القائمين على عملية التقويم– أخصائي تكنولوجيا التعليم –ة التعلم أنشط
  :وتشمل مايليتوصيات تتعلق بالمعلم 

تدريب المعلمين على كيفية غرس مبادئ االستماع الجيد لدى التالميـذ مـن              .١
  ..). الوسائل السمعية والبصرية- الفيديو -الحاسوب : (خالل

 : قبل وفي أثناء الخدمة على،أهمية عقد دورات تدريبية للمعلمين .٢

 .ـ مفهوم المهارة اللغوية وأسس تدريسها وخطواتها ومهارات التفاعل مع الحاسوب

ـ توعيتهم بأهمية ودور الوسائل التكنولوجية الحديثة المتعددة ودورها في إكـساب            
  . وتنمية مهارات التعامل مع الحاسوب

مية مهـارات اللغـة العربيـة       ـ بعض الطرائق وأساليب التعلم التي تعمل على تن        
 والتعليم في مجموعات صغيرة –التعلم الفردي : (وخاصة االستماع والقراءة من مثل  

 ). والتعليم الجمعي–



ضرورة تضمين برامج إعداد المعلمين بعض البـرامج الحاسـوبية متعـددة             .٣
  .وتحديد الوقت المناسب لعرضها، الوسائل وطرائقها

نحو تعلّم  ، س االتجاهات االيجابية لدى التالميذ    تدريب المعلمين على كيفية غر     .٤
 .وخاصة مهاراتها وتنميتها، اللغة العربية

توجيه المعلمين إلى ضرورة استخدام أساليب علمية موضوعية في تشخيص           .٥
ضعف التالميذ في المهارات اإلمالئية وهذا ماتحقق في البرنامج المطـروح           

  .بفي تعلم اللغة العربية المصممة على الحاسو
توجيه المعلمين إلى استخدام أساليب تصحيح لألخطاء الكتابية ذات الفاعليـة            .٦

 .األكبر بوساطة الحاسوب

توعية المعلمين بأهمية األسئلة الموضوعية واعتمادها في الدروس المصممة          .٧
  .على الحاسوب

على درجة  ) ٤-١(ولما كان قياس مهارات اللغة العربية في الحلقة األولى من التعليم            
فإنه يمكن للمعلمين االسترشاد باالطالع على الدروس المصممة علـى          ، ن الصعوبة م

  .  الحاسوب في هذه الدراسة والتي تقيس مهارات اللغة العربية األربع
  : وتشملتوصيات تتعلق بالمتعلم

  :ضرورة تدريب المتعلمين على .١
اسوب وكيفية التعلم من      التعامل مع الوسائل التعليمية الحديثة والتقنيات وخاصة  الح          -   

 .خاللها 

الجلسة الصحية واإلنارة   (  ممارسة العادات الصحيحة في التعامل مع الحاسوب  من            -   
 ...)و

تشجيع المتعلمين على اعتماد أسس قواعد القراءة الجهرية الصحيحة          .٢
واالستماع الجيد واإلفادة منهما في اكتساب مهارات اللغة العربية من          

 .خالل الحاسوب

، توعية المتعلمين على أهمية اللغة العربيـة فـي حياتنـا وقيمتهـا             .٣
وضرورة االهتمـام باكتـساب     ، واعتبارها جزءاً من ثقافتنا وقوميتنا    

األمر الذي يعمل على غرس اتجاهات ايجابية نحو        ، مهاراتها وفنونها 
  .تعلمها



والتعلم في شكل مجموعات ، تدريب المتعلمين على التعلم بشكل فردي   .٤
وأهمية التعاون بـين المتعلمـين      ،  مع مجموعة من زمالئهم    صغيرة

 .وأقرانهم وإكسابهم االتجاه السليم نحو التعاون

ضرورة مراعاة قدرة التلميذ على االستماع عند اختيـار النـصوص             .٥
أثناء التدريب على مهارات االستماع والقراءة      ، المسموعة والمقروءة 

  .وقياسهما
ستخالص المعنى من النص المـسموع      تدريب المتعلمين على كيفية ا     .٦

 .وعلى مهارات التفاعل مع النصوص، والمقروء

في أثناء تنظـيم محتـوى      ، مراعاة خصائص البنية المعرفية للمتعلم     .٧
  .برامج تعليم المهارات على الحاسوب

ضرورة مواءمة البناء المعرفي للنص المسموع والمقروء مع البيئـة           .٨
ج نوعاً من التفاعـل بـين المـتعلم         المعرفية للمتعلم بالقدر الذي ينت    

  .المستمع  والنص المسموع أو المقروء المصمم على الحاسوب
  :وتشمل مايليتوصيات تتعلّق بواضعي برامج اللغة العربية 

من صـوت وصـورة     (، أهمية استخدام برنامج الوسائل الحاسوبية المتعددة      .١
وذلك لتنمية ، )يقوحركة وبرمجيات تساعد على تعلّم اللغة العربية بيسر وتشو

لدى متعلمي الحلقة األولى ، بعض مهارات االستماع والقراءة والكتابة والتعبير
  .وذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، من التعليم

الحث على أهمية إعادة صياغة وبرمجة كتب اللغة العربية المقـررة علـى              .٢
، وبية متعددة الوسائل  في شكل برامج حاس   ، متعلمي الحلقة األولى من التعليم      

  .وبشكل مترابط وتنظيم معين يتناسب مع خصائص المتعلمين
اعتماد فلسفة تركز على العديد من تنظيمات المناهج وأساليب التدريس الحديثة  .٣

ومراعاة الفـروق   ، متضمنة بدائل وخيارات مناسبة لجميع المتعلمين     ، الفعالة
  .الفردية بينهم

وبناء ، ج على بناء الوحدات التعليمية الصغيرةتدريب واضعي المناهج والبرام .٤
ووضع أدوات تأليف برامج الحاسـوب متعـدد الوسـائل          ، )السيناريوهات(

، متضمناً األهداف واألنشطة المواءمة إضافة إلى أساليب تقويم وتغذية راجعة         
  .وأساليب التفاعل المطلوبة



تركيـز علـى    حفز القائمين على تصميم برامج تعلم اللغة العربيـة علـى ال            .٥
وذلك ضمن إعداد مواقف تعليمية تناسب أسـلوب الـتعلم داخـل            ، المهارات

 .المجموعات الصغيرة

ضرورة إعداد برامج تعليمية لتنمية المهارات بشكل تكاملي ومتـرابط فـي             .٦
  .جميع مراحل التعليم وخاصة في المرحلة األولى

لالستفادة منها  ضرورة االهتمام بإنشاء معامل اللغات في المدارس الحكومية          .٧
 .في تنمية مهارات اللغة المنطوقة والمسموعة

  
  :وتشمل مايليتوصيات تتعلق بأنشطة التعلّم 

ضرورة العناية بإتاحة مواقف متعددة تمارس من خاللهـا األنـشطة            .١
مـن  ، وفـي مجموعـات صـغيرة     ، وبصورة فردية ، بشكل جماعي 

، قليد األصوات وت، واألناشيد، االستماع إلى آيات القرآن الكريم    :(مثل
وبعض األشعار المغنـاة المـصحوبة بألحـان        ، واألحاديث المباشرة 

  ).موسيقية
وتؤكد ، ضرورة تبني أنماط مختلفة لممارسات تتم من خاللها األنشطة .٢

تكوين مجموعات صـغيرة    : من مثل ، التفاعل اللغوي بين المتعلمين   
د فـي   أو قراءة بعض األناشي   ، تؤدي أدواراً معينة في قصص تمثيلية     

وعلى كل متعلم أن يستخرج فكرة رئيسة       ، )شكل مجموعات صغيرة  
أو يربط بين األفكـار  ، أو يذكر معنى مفردة من المفردات ، أو فرعية 
أو يستمع ويرى فيلم رسوم متحركة يتم عرضه من خالل          ، وتسلسلها
بحيـث يـصل    ، على أن يقوم كل متعلم منهم بدور محدد       ، الحاسوب

  .هاية إلى تحقيق هدف واحدجميع المتعلمين في الن
، الفيـديو ، )الكاسيت(ضرورة تجهيز مكتبة المدرسة ببعض شرائط         .٣

وبعـض  ، )CD(وأسطوانات الليـزر المـضغوطة    ، واألفالم الثابتة 
التي تحمل مواد تعليميـة مـسموعة       ، القصص والروايات المطبوعة  

وخاصـة  ، تشتمل على جميع برامج تعلم اللغـة العربيـة        ، ومقروءة
لتشكل بالنهاية المكتبة االلكترونية الخاصة باللغـة       ،  األربع مهاراتها
  .العربية



التي تساعد المتعلمين على تنميـة      ، ضرورة عقد المسابقات الطالبية    .٤
واالسـتماع   ، مهارات اللغة العربية وخاصة مهارتي القراءة الجهرية      

والتعبير المميـز   ، وداخل مجموعات صغيرة    ، الجيد في شكل فردي   
  .أيضاً

التـي تنمـي مهـارات اللغـة      ، داد مجموعة متنوعة من األنشطة    إع .٥
باستخدام التكنولوجيـا المتعـددة     ، وبرمجتها على الحاسوب  ، العربية

وإعداد مكتبة رقمية لألنشطة داخـل معمـل التكنولوجيـا       ، الوسائط  
  .الحديثة

تهـدف إلـى    ، ضرورة اختيار أنشطة وتدريبات ونصوص مسموعة      .٦
على سبيل المثال بحيـث يراعـى       ، قياسهاتنمية مهارات االستماع و   

، وقواعـد النبـر والتنغـيم     ، السهولة في بناء الرسالة المنقولة    : (فيها
  ).وإمالء الفراغات، والتوقف في أثناء الكالم

تهـدف إلـى    ، ونصوص قرائية ، وتدريبات، ضرورة اختيار أنشطة   .٧
: تنمية مهارات القراءة وقياسها على سبيل المثال بحيث يتوافر فيهـا          

وطول الجملـة   ، البناء النحوي والتركيبي للجملة ووضوح العبارات     (
والتراكيب بما يسمح للمتعلم تحديد معـالم الـنص المقـروء وإدراك           

  ).الهدف منه
  :وتشمل مايليتوصيات تتعلق بأخصائي تكنولوجيا التعليم 

تهدف إلى تنمية ، مساهمة أخصائي تكنولوجيا التعليم في إنتاج برامج حاسوبية      .١
وخاصة لدى متعلمي المرحلة    ، في مراحل التعليم كافة   ، مهارات اللغة العربية  

  .ألهميتها القصوى، األولى
، تساعد أخصائي تكنولوجيا التعليم بالمدرسة، ضرورة حضور دورات تدريبية .٢

، مـن صـور متحركـة     ، على تصميم عناصر الوسائط المتعددة وإنتاجهـا      
هزة المـساعدة علـى إدخـال       مع توفير األج  ، ورسومات، ونصوص مكتوبة 

وغيرهـا مـن أدوات    ، والرسومات التعليمية ، والصور الثابتة ، لقطات الفيديو 
  .تسهم في إنتاج برامج حاسوبية

تحت إشراف فريق عمل    ، عقد دورات تدريبية لمتخصصي تكنولوجيا التعليم        .٣
، وطرائـق التـدريس   ، والمنـاهج ، متكامل يضم خبراء في تكنولوجيا التعليم     



وجهي اللغة العربية بهدف مساعدة األخصائيين على إنتاج بـرامج          وبعض م 
  .وأكاديمية عالية، وذات خصائص فنية وتربوية، حاسوبية جيدة

تأكيد دور أخصائي تكنولوجيا التعليم في توفير ظروف بيئية تعليمية مناسبة؛            .٤
، وتوفير بيئة المتعلم الفردية   ، والمعدات، واألجهزة، من حيث تجهيز القاعات   

والجماعية التي تناسب الخصائص الفيزيقية لكل معمل من معامل التكنولوجيا          
  .الحديثة

  :وتشمل مايليتوصيات تتعلق بالقائمين على عملية التقويم 
االهتمام باستخدام االختبارات التحصيلية التي تقيس الجانـب         .١

إلى جانب االختبـارات األدائيـة؛ ألن مهـارات         ، المعرفي
تشتمل على جوانب معرفية تتصل باألسس      االستماع والقراءة   

ومن هنا وجب التكامل عند قياس مهـارات       ، النظرية للمهارة 
  .اللغة

مراعاة التوازن بين المجاالت السلوكية المختلفة فـي أثنـاء           .٢
، فال تقتصر على تقويم الجوانـب المعرفيـة       ، عملية التقويم 

 وهذا، بل يجب مراعاة الجوانب الوجدانية    ، والمهارية فحسب 
، فقد شمل اختباراً معرفياً   ، ما تم مراعاته خالل هذا البرنامج     

وثالثاً يقيس اتجاهات المتعلمين نحو تعلم اللغة العربية        ، أدائياً
  .باستخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة الحاسوب

تأكيد دور التقويم الذاتي بوصفها خطوة مـن خطـوات بنـاء             .٣
وللمتعلم ، ذاتياً) لنموذجا(؛ حيث يتم اإلجابة عن أسئلة       )النماذج(

هذا باإلضافة  ، اإلجابة عن أسئلة االختبار مرات عديدة متكررة      
، إلى التقويم الجماعي الذي يتم بعد تطبيـق تجربـة الدراسـة        

والذي يتم فيها معالجة درجات المتعلمين في ضـوء معالجـة           
.إحصائية

)١(
 
)٢(

  

                                                 
أثر تنوع استراتيجيات تقديم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل في تنمية بعض مهـارات  (خالد فاروق ، الهواري.  د (1)

قـسم المنـاهج وطـرق      / جامعة األزهـر   –كلية التربية   ) االستماع والقراءة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي      
  ).٢-١( ص -م٢٠٠٢/التدريس

 وزارة التربيـة  -)تعلـيم المهـارات اللغويـة فـي المرحلـة االبتدائيـة      (، عبد الرحمن عبـد اهللا  الدوسري .  د (2)
  ).١(ص/ م٢٠٠٠/والتعليم
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  الفصل الثالث عشر
  

  مقترحات البحث
  

أوالً ـ تصميم برامج تعتمد على استخدام تكنولوجيا التعليم وإعدادها فـي   

  :اللغة العربية



 ـ مشروعات لتطوير وتفعيل اللغة العربية باستخدام التكنولوجيـا   ١ 

  : الحديثة في الوطن العربي

دول (مشروع تأسيس المركز التربـوي للغـة العربيـة        •

  ).الخليج

 .)مصر(مشروع معمل اللغة العربية  •

تعليم اللغة العربية المبـرمج بالحاسـوب والمعلوماتيـة           •

 ).المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(

تجربة المعهد العالي للعلـوم التطبيقيـة والتكنولوجيـا          •

  ).دمشق(

  ).القاهرة(تجربة لسان العرب  •

  ).الخليج العربي ـ مناهج السعودية(سلسلة الدوالج  •

 تعلـم اللغـة العربيـة باسـتخدام      ـ مشروعات مقترحة في مجـال  ٢

  :التكنولوجيا الحديثة

حاسوبياً /مشروع الموجة الثانية لمعالجة اللغة العربية آلياً         •

  )..المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(

مشروع بناء معجم عربي علـى أسـاس قواعـد ذخـائر           •

 . النصوص

  .تطورةثانياً ـ الحاجة إلى نهضة لغوية مبرمجة حديثة موجهة م

ثالثاً ـ التغيرات التي يتوقع أن تحدثها تكنولوجيا التعليم في تعلم اللغة  

  .العربية في الحلقة األولى من التعليم

 ).CHILD(نموذج مشروع فلوريدا •
(Computer helping instruction and learning 
development)  

  . رابعاً ـ اإلنجازات الملموسة لمعالجة اللغة العربية حاسوبياً

  .خامساً ـ المقترحات واإلجراءات



  مقترحات البحث

أوالً ـ تصميم برامج تعتمد على استخدام تكنولوجيا التعليم وإعدادها في اللغة  

  :العربية

، يقدم إسـهاماً علميـاً    ،  هو القيام بعمل بحثي مستقل     ،الهدف من إعداد هذه الرسالة     كان  
وكانت الباحثة تحاول أن تركزعلى     . تاحاً لآلخرين وجعله م ، عملياً في مجال تعلّم اللغة العربية     

مصمم ، ومتكامل ومتوازن ، في برنامج شامل  ، دور التكنولوجيا الحديثة في تعلّم اللغة العربية      
، ووسائل وأساليب تدريس حديثة وتقويم مرحلي ونهائي      ، على الحاسوب وله مهاراته المحددة    

واقترحت الباحثة إدخال هذا البرنـامج      ،  التعلم ويحفزه لمثل هذا النوع من    ، يعزز عمل المتعلم  
ولتحقيق نتائج تعلم أفضل    ، واالرتقاء بها ، ليكون داعماً لمشروع تطوير اللغة العربية وتفعيلها      

و أشارت إلى إقامة دورات إلعداد معلمي اللغة العربية فـي الحلقـة             ، في مجال اللغة العربية   
  .األولى من التعليم

ترحات واإلجراءات التي تركز على قضايا أساسية في تعلم اللغـة            كما ضمنت بحثها المق   
  .العربية وتطويرها وتفعيلها

والشك بأن استخدام التكنولوجيا واألساليب الحديثة في تعلم اللغة العربية يتطلب تغيير شكل  
يستعاض عن اسـتخدام الورقـة   : الدراسة عما هي عليه اآلن فعلى سبيل المثال في الحاسوب      

واستبدال لوحات اإلدخال بأجهزة استقبال الصوت بحيث يستقبل        ،  بلوحة المفاتيح للكتابة   والقلم
الحاسوب الكلمة المسموعة ويقوم بتحليلها إلى كتابة مباشرة أوتخزينها إلـى حـين الرغبـة               

وينتظر أن تختلف معينات التدريس باستخدام برمجيات التدريس المتخصـصة   . بالرجوع إليها 
teach ware وسيكون قياس ، لتي تتدرج مع الدارس في عمق المادة حسب درجة تحصيله وا

وغالباً ما سيكون تركيز المعلم علـى       ، مدى التحصيل والمعرفة متالئماً مع تقنيات الحاسوب      
اختبار أنواع من اإلمكانات لدى الدارسين كاالستخدام األمثل لما هو متاح من معلومات وكيفية   

  .)١(ما يخدم المتعلمالحصول عليها وتوظيفها ل
  :وقُسمت المشروعات إلى مشروعات معتمدة ومشروعات مقترحة 
  :ـ مشروعات لتطوير وتفعيل اللغة العربية في الوطن العربي١

  :ـ مشروع تأسيس المركز التربوي للغة العربية

                                                 
مهارات االستماع في اللغة العربية للمرحلة االبتدائية وطرق وأساليب تدريسها (رسالة ماجستير/ عفراء ،  بدر الدين (1)

  ).٢-١(ص / الرياض/كلية التربية/جامعة الملك سعود /١٩٨٩)والتدريب عليها



ليكون محوراً  ، تم تأسيس المركز التربوي للغة العربية     ، ضمن خطة مشروع تطوير التعليم    
  .م٢٠٠٥ الذي أسس في بدول الخليجسياً لمعالجة تدريس اللغة العربية في التعليم أسا

وحددت مجاالت عمله ونشاطاته علـى الوجـه        ، ويعنى هذا المركز بتدريس اللغة العربية     
  :التالي
 .بناء المناهج والمعايير الخاصة باللغة العربية •

 .طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها •

 . والنشر في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمهاالبحوث والدراسات •

  .القياس والتقويم في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها •
 .التدريب في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها •

 ).تكنولوجيا التعليم(تقنيات تعليم وتعلم اللغة •

 .التجريب الميداني •

  :التالية إلى تقديم خدماته إلى فئات المستخدمين ويهدف المركز
الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج والباحثين وطالب العلـم والمهتمـين             (

  ).والمختصين والمجتمع التربوي في الوطن العربي ومدرسي اللغة العربية لغير الناطقين بها

 مؤخراً في دراسة مصرشرعت وزارة التربية والتعليم في : ـ مشروع معمل اللغة العربية  
  :ء معمل اللغة العربية وفقاً للمعايير التاليةإنشا
  .مساندة تدريس اللغة وتعلمها ذاتياً -
 .عدم الفصل بين التعامل مع اللغة ورقياً والكترونياً -

 .القيام بسلسلة من التجارب اللغوية مع الربط بينهما -

 –  التحـدث  – القـراءة    –الكتابـة   : (تنمية المهارات اللغوية األربع في اللغة العربية       -
 .والتركيز على االستخدام الوظيفي للغة) االستماع

  .االنطالق من اللغة إلى باقي المواد -
  .االعتماد على المعالجات اللغوية الذكية -
 .مداومة التطوير والتحديث للغة العربية -

 .بيئة مواتية لتجريب األساليب المنهجية المتطورة -

.البناء على ماهو قائم من تنظيمات ومشروعات تطور -
)٢(  

  :ـ تعليم اللغة العربية المبرمج بالحاسوب والمعلوماتية
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شرح فيه ) استخدام اللغة العربية في المعلوماتية ( كتاباً عن  المنظمة العربية للتربية  أصدرت  
الكلمة (مروان البواب أسلوب معالجة اللغة العربية في المعلوماتية         . ود، محمد حسان الطيان  . د

محمد بن رحومة بعـض ميـادين      . وأ، حسين الهبايلي .فيه أ  كما شرح    ،)٦٣-٢٥ الجملـة ص   –
  .تطبيق استخدام اللغة العربية في المعلوماتية

ألنه نظام مغلق يسهل برمجته للتعليم وفق       ) تعليم النحو (وعرض الباحثون في هذا اإلطار      
  .نموذج التعلم الذاتي المبرمج

. واسـتخدام د  ، بدمـشق ـ تجربة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا        
مروان البواب وآخرون إمكانات الحاسوب في التحكم بتعلـيم اللغـة           .ود، محمد حسان الطيان  

واسـتمر  ، في برامج تعلم ذاتي طورت في المعهد المـذكور  ، العربية قواعد النحو والصرف 
لمتخصصين في  التعاون والتنسيق مع إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وا          

  .والبرمجة التربوية، البرمجة الحاسوبية واللغة العربية
وكانت منوعة التقنيات الكتابية    ، ونشرت البرامج في أقراص ليزرية مدمجة في التسعينات       

ويمكن تحسينها بتنويع اإلجابات الصحيحة التي تعطى للمتعلم بعد قيامه          ، والسمعية والبصرية 
كما يمكن أن يـستفيد     ، يمية تجعل قواعد اللغة العربية أكثر تشويقاً      وإضافة ألعاب تعل  ، باإلجابة

وكل شخص يرغب تعلم اللغة العربية      ، وفي المهجر ، منها الطالب العرب في التعليم النظامي     
  .بطرائق التعلم الذاتي في مراحل التعليم والتدريب والتقويم، حسب مستواه التعليمي
كما استخدم البرنامج تقنيات متعددة منها ، لحاسوبمبرمجاً على ا) الحال(وقد عرض درس 

وعرض في مكتبة البرنامج أمهات المراجع والكتـب المتـصلة          ، السمعية والبصرية بالفيديو  
  .بالدرس المعروض

  : تجربة لسان العرب في القاهرةـ 
 بإصدار سلسلة   مصرقام متخصصون في اللغة العربية والبرمجة الحاسوبية والتعليمية في          

وهـي  ، ١٩٩٨على أقراص حاسوبية مدمجة عرضت في مؤتمر القاهرة عام          ) ان العرب لس(
وكان التعزيـز باإلضـافات     ، وقسمت اإلطارات إلى تعليمية وتدريبية    ، منوعة الموضوعات 
ـ   وعندما تكون اإلجابة مغلوطة يدعوه البرنـامج إلـى         ...)  جيد –ممتاز  (الصحيحة محددة ب

  .المحاولة مرة ثانية
، نامج في نهايته المجموع التراكمي لإلجابات الصحيحة واإلجابات المغلوطـة         ويسجل البر 

حتى يستطيع المتعلم أن يقوم ذاته بصورة إجمالية وفي ضوء هذا التقـويم التراكمـي يـسير         
  .بالسلسلة

  : ـ سلسلة الدوالج



أصدرها متخصصون باللغة العربية والبرمجة الحاسوبية والبرمجة التربويـة فـي ثالثـة            
وتتميز . المملكة العربية السعودية  اص تناسب المتعلمين في المرحلة االبتدائية من مناهج         أقر

وكـذلك  ، والتنوع في أساليب العـرض    ، هذه السلسلة بالتنوع في التقنيات من صوت وصورة       
وتتميـز التغذيـة    ، وبالتالي التـشويق  ، واإلجابات الصحيحة التعزيزية  ، التنوع في اإلجابات  

أما ، ة بتنوع عرض طفل يضحك أو يرقص أو ينزل بمظلة أو يصعد للفضاءالراجعة الصحيح
وتـسهيالً للتـصحيح فقـد      ، ويقول إجابتك خاطئة  ، اإلجابة المغلوطة فتعرضه يبكي ويصرخ    

واحـد منهـا    ) ثالثة بدائل أو أربعة بـدائل     (وضعت اإلجابة ضمن أسئلة االختيار من متعدد        
  .صحيح واألخرى مموهة

والتقويم ، تنويع في التقنيات واضحاً في عرض المعلومات والتغذية الراجعة        وإجماالً كان ال  
وهذه المهارة ضرورية في مراحل     ، باإلضافة إلى اكتساب مهارة اإلتقان والسرعة     . واالختبار

.العرض واإلجابة الصحيحة معاً
)٣( 

ـ مشروعات مقترحة في مجال تعلم اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا ٢
  :ةالحديث

  ):حاسوبياً( ـ مشروع الموجة الثانية لمعالجة اللغة العربية آلياً 
ويوصـى أن تـضعه المنظمـة       ، يمثل هذا المشروع ركيزة أساسية لحوسبة اللغة العربية       

العربية للتربية والثقافة والعلوم على قائمة أولوياتها حيث يمكن أن تقوم بدور رئيـسي علـى            
  : إلىويهدف هذا المشروعاركة في الموارد مستوى التنسيق وتطبيق مبدأ المش

ـ تهيئة اللغة العربية للنقلة النوعية لجيـل األنترنيـت الثـاني والمعروفـة بالويـب الـداللي                   
)SEMANTIC WEB.(  

ـ ازدياد أهمية استخالص المعرفة أتوماتياً من متن النصوص؛ لمواجهة ظـاهرة حمـل              
  .)INFORMATION OVER-LOAD(المعلومات الزائد   

ـ تطوير برمجيات ثقافية وتعليمية ذكية؛ تجنباً الستيراد هذه البرامج كثيفة التكنولوجيـا مـن               
 .مصادر أجنبية

ـ تعدد تكنولوجيا اللغة العربية مجال التكنولوجيا المتقدمة الوحيد الذي يمكن أن يسهم فيه              
  .المبدعون العرب بصورة بعيدة عن المنافسة األجنبية

                                                 
- ٢٥( ص – ١٩٩٦ تعليم اللغة العربية المبرمج بالحاسوب والمعلوماتية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  (3)
٢٣٠-٢١١- ٦٣.(  



صـوتاً وصـرفاً    ،  المشروع توافر المعالجات اآللية للغة العربيـة       ومما يعزز جدوى هذا   
، تمكن من تنفيـذ المـشروع بأكملـه       ، ووجود خبرات عربية متميزة في هذا المجال      ، ونحواً

  .اعتماداً على القدرات العربية الذاتية
ة وضع  والمقترح هنا لتنفيذ المشروع أن تقوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمهم           

ويوصى بأن يختار من ضمن الخبراء أقـدرهم  ، مواصفاته من خالل لجنة من الخبراء العرب 
وذلك من خالل مخطط زمني محكـم يـضمن         ، على متابعة تنفيذ المشروع من قبل المنظمة      

  .التنسيق وتكامل جهود التطوير وتوحيد أساليبها في المؤسسات التي ستشارك في تنفيذه
  : عربى على أساس قواعد ذخائر النصوصمشروع بناء معجم  ـ 

وهو ، يعد هذا المشروع المدخل الطبيعي إلدخال صناعة المعاجم العربية عصر المعلومات          
  :يتبنى عدة توجيهات رئيسة هي

بحيـث تغطـي    ، ـ اختيار عينة ممثلة لالستخدام الفعلي والحقيقي للغة العربية القياسـية          
  .وأساليب الكتّاب المختلفة، ية المختلفةواألقاليم العرب، الموضوعات المختلفة

ـ تحديد معاني الكلمات على أساس السياقات الفعليـة والحقيقـة التـي تـرد بهـا فـي                   
نقالً ، ويعد هذا اختالفاً جوهرياً عن الطرق التقليدية لتحديد المعاني، االستخدامات الواقعية
  .مجموعة من المعجميينأو اعتماداً على حصيلة المفردات لدى ، عن المعاجم السابقة

 .ـ تنميط تعريفات معاني الكلمات وفقاً للتوجهات المعجمية الحديثة

إلى شـبكة   ، وبخاصة شق تعريف المعاني   ، ـ التمهيد لتحويل محتوى متن المعجم العربي      
ويعد ذلك إحدى ، أسوة بما تم للمعاجم األجنبية) SEMANTIC NET(داللية           

والتنقيـب عـن    ، يئة اللغة العربية لدخول مجال الذكاء االصطناعي      الركائز األساسية لته  
 .المعرفة في ذخائر النصوص

ويقترح أن تقوم بهذا المشروع إحدى دور النشر العربية تحت إشـراف اتحـاد المجـامع                
العربية شرط أن يشترك في مواصفات المشروع فريق من اللغويين والمعجميـين يعـاونهم              

.والمعجمخبراء في حوسبة اللغة 
)٤(  

  :ثانيًأ ـ الحاجة إلى نهضة لغوية مبرمجة حديثة موجهة متطورة
إن التقنيات التربوية المتطورة  توفر بدائل لتيسير التعلم وتطوير استراتيجيات التعليم ووسائله             

والسيما الوسائل السمعية البصرية والحاسوب والقنوات الفضائية والوسـائط         ، وزيادة فعاليته 
وإن ، فمدرسة المستقبل لن تكون مثل مدرسة اليـوم       ، بكات المعلومات وغير ذلك   المتعددة وش 
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، لتكون أدوات تعليمية ناجعة في البيت والبيئة، نوعية المواد والبرمجيات يرتقب لها أن تتطور
  .باإلضافة إلى استخدامها في المدرسة

ـ        المعلم أو الممارس التربوي   وأصبح   خص ممـتمهن    في عصر التكنولوجيا الحديثة هـو ش
ونوعيـة  ، فهويتغير بتغير الظروف والـسياقات    ، أخالقياً، اجتماعياً، فنياً، يمارس عمالً علمياً  

علـى  ، وبالتالي يتعذر تجزئته وتحديـد دقائقـه    ، كما أنه يتطور ويرتقي باستمرار    ، المتعلمين
  .روالنمو العام الفكري والثقافي واالجتماعي المستم، مستوى رفيع من التمهن البصير

ألنه لم يعد مقبوالً أن يكون المعلم الذي تتطلع إليه أنظار طالبه كل صباح في معـزل عـن                   
الحياة ومستجداتها في مجال التقنية والمعلوماتية أو في متابعة المستجدات  في البحث التربوي              
 والتطوير ومهارات التعلم والتكامل واالتصال وخصائص النمو وأساليب التعلم لدى المتعلمين          

  .وتطوره الذاتي العلمي والعملي وتأهيله وتدريبه
 المعلـم والمـتعلم   وهنا تكمن الحاجة الماسة إلى نهضة تربوية لغوية مبرمجة حديثة أبطالها            

 دائم التعلم للمتعلمين والمعلمين ونظرائهم من التربويين على الـسواء           مجتمع مدرسي وتوافر  
بوي المرموقة والناجحة في العالم الـذين       وهذا ما تنص عليه معظم مشروعات اإلصالح التر       

 الذي حددته اللجنة الدولية للـتعلم فـي القـرن الحـادي             )التعلم مدى الحياة  ( يطبقون شعار 
  : وهي)Delors،١٩٩٦(والعشرين 

  : أن يتعلم الفرد  
        كيف يتعلم؟
        كيف يعمل؟

        كيف يعيش مع اآلخرين؟
        كيف يكون؟
وجعلها أقـوى   ، ومفاتيح إصالح العملية التربوية   ،  المتوازن لتعليم المستقبل   وهذا هو األساس  

  .وأقرب استجابة لمطالب العصر المتجددة، ارتباطاً بحياة الفرد واحتياجاته العلمية والعملية
ثالثاً ـ التغيرات التي يتوقع أن تحدثها تكنولوجيا التعليم في تعلم اللغة العربية  

  : التعليم األساسفي الحلقة األولى من
، قد تصل إلى الموقع الذي يجعلها مرشحة ألن تحدث تأثيراً واضحاً وتغيـرات ملموسـة              

حيث سيؤدي إلـى ارتفـاع       ، وربما جذرية في تعلم اللغة العربية من خالل الكتب االلكترونية         
تـشتمل  علـى   ، نضج المتعلمين وثقافتهم إلى أن تكون كتبهم الدراسية على أقراص حاسوبية  

ونماذج المحاكاة واأللعاب التعليمية وبيئـات      ، تفاعلية متكاملة ، فائقة، عناصر ووسائل متعددة  
وسيصبحون أكثر تحكمـاً    ، التعلم المصطنعة عالية الجودة وستزيد من دافعية المتعلمين للتعلم        



لـسفة  وستتحول  ف  ، إذاً فسيكون تأثير تكنولوجيا التعليم واضحاً وحتمياً في التعليم        ، في تعلمهم 
فـي  ، كفريق عمل ، التعليم إلى وجهة النظر البنائية التي فيها يشترك  المتعلمون مع المعلمين           

وسـينظر إلـى    ، من خالل مدخل حل المشكالت والمشروعات الموجهة      ، بناء تعلمهم الخاص  
ويصبح عندها المتعلم   ، وإلى المتعلمين كعمال للمعلومات   ، المعلمين كمديرين لبيئة تعلم مركبة    

والـتعلم فـي    ، وسوف تتيح بيئة التعلم أنشطة الـتعلم الفـردي        ، راً على أن يتحكم بتعلمه    قاد
وسوف تصبح صفوف المستقبل بيئة     ، باستخدام منتجات تكنولوجيا التعليم   ، مجموعات صغيرة 
تسمح للمجموعـات  ) Multi-Dmensional learning evironment(تعلم متعددة األبعاد 

وسوف يساعد الحاسـوب    .ث عن النواتج المختلفة للعمل في وقت واحد       العديدة والمتباينة بالبح  
بشكل يسمح لكل متعلم  بالسير في تعلمه حسب سرعته          ، المعلم في إدارة صفه وتنظيم التعليم     

.ومعدله الخاص في التعليم
)٥(  

إلـى مـايمكن أن يكتـشفه       ، وينبغي التركيز على التحول مما يعرفه المعلمون ويفعلونـه        
وتكنولوجيـا  ، وينتجونه من خالل معارفهم الجديدة التي يتوصلون إليهـا بأنفـسهم        المتعلمون  

  .التعليم الحديثة تسمح للمتعلمين بالتحكم في المعلومات
 computer  helping(بمعنـى  ) Child(ويمثل نمـوذج مـشروع فلوريـدا المـسمى     

Instruction  and learning  Development   (  اسـتخدام  هذه النظرية ومـدى فاعليـة 
  .التكنولوجيا في تفعيل اللغة األم عند المتعلم والمعلم

 حيث استخدم معلمو المرحلة االبتدائية المشاركون فيه المـدخل البنـائي فـي            :خطوات التجربة  
ومشروعات تعليمية  للتأكـد مـن   ) Port foliosمحافظ (وفيه يسمحون للمتعلمين بإنتاج ، تدريسهم

يبدأ فيها المعلم بتعليم مجموعات     ،  يشتمل المشروع على فصول مثالية     حيث، حدوث التعلم المطلوب  
فرادى أو في   ، بعدها يبدأ المتعلمون في العمل على أجهزة الحاسوب       ، كبيرة أو صغيرة لفترة قصيرة    

وكان ، باستخدام المواد التعليمية المعدة للتدريب والممارسة أو التطبيق أو المحاكاة، مجموعات صغيرة
 يشكلون فريق عمل يتكون من ثالثة تخصصات على سبيل          حيث،   يشاركونهم بالعمل   المعلمون

يجتمعون أسبوعياً لتخطيط الدروس وتقويم التدريبات      ، ) االستماع – التعبير   –القراءة  : (المثال
وتمكن المعلمون من مهارات تكامـل التعلـيم        ، وقد أوضحت النتائج نجاح المشروع    ، الجديدة

وتتضمن هذه المهارات االنتقـال الهـادئ بـين أنـشطة           ، ب في تدريسهم  القائم على الحاسو  
والتبني المنطقي  ، وتطبيق استراتيجيات فعالة لتعلم المجموعات    ، الحاسوب واألنشطة األخرى  

وتطبيق طـرق متعـددة     ، والقيام بأساليب التطبيق  ، للمواد التعليمية التكنولوجية في المقررات    

                                                 
-٤١– ٣١-٣٠(ص / ٢٠٠٥األردن /دار أسامة للنشر عمان) أساسيات التربية والتعليم الفعال(جمال ،الشاطر.  د (5)
٥٠.(  



 المصادر والمشروعات الفرديـة والجماعيـة للحـصول علـى           لالرتقاء بتنقل المتعلمين بين   
.المعلومات

)٦(  
ويبقى هذا المشروع الناجح طموحاً لنا في تحقيق مانصبو إليه في تعلـم اللغـة العربيـة                 

  .باستخدام أحدث األساليب والتقنيات والوسائل للوصول إلى أفضل تعليم ألبنائنا الطلبة
لعمل يتجاوز طاقة أي إنسان بمفرده مهما يكن تعمقه  في         البد من اإلقرار بأن هذا ا      وختاماً

لذلك البد للنهوض بهذه المهمة من فريق عمل وتحديد مستوى الخبرات التي            ، فرعه من العلم  
ونحن نؤمن بوجود أفراد يرغبون فـي       . يجب أن يتوافر في األفراد المشاركين في هذا العمل        

الرفيع الذي ينتهي إلى إدخال الوطن العربـي  المشاركة بمثل هذا المشروع القومي الحضاري     
في الحركة العلمية العالمية ومن ثم إخراجه مما هو فيه من اضمحالل علمي وتقني وذلك بغية           

  .الوصول إلى إضافة  رافد الحضارة العربية إلى روافد الحضارة اإلنسانية
ريدون االستفادة مـن    ويترتب على هؤالء األفراد الشروع باالنغماس في ثقافة اللغة التي ي          

وهو انغماس يعتمد إتقاناً حقيقياً للغة العربية واللغة األجنبية وهو الذي يتـيح             ، إنتاجها العلمي 
وهذا يتطلب  ، الفرص أمام انتقال الحضارة بعناصرها االيجابية عن طريق الترجمة والتعريب         

ة؛ إذ البد من الرجوع إلى      تبحراً في اللغة العربية التي تشكل الهيكل الحامل للعناصر المعرفي         
مقاييس اللغة عند صوغ المصطلحات والبد من التأكيد   على حسن األداء النحوي في ترابط                

والبد لنا من االعتماد على معطيات التقانة       ، المعاني يمكن إدخالها صريحة إلى أذهان المتلقين      
ي اللحاق بالحركة العلمية    الحديثة لنرتب عمالً جماعياً تتضافر الجهود فيه من أجل اإلسراع ف          

  .العالمية
ذلـك  ،  في هذا المسار هي التأكيد على إنجاز الذخيرة اللغويـة العربيـة            والخطوة األولى 

ليـضعها فـي   ، المشروع الذي يجمع األركان األصلية في اللغة من جذور وأفعال وتراكيـب     
 حالياً بـين    تصرف الباحثين بوساطة برنامج حاسوبي يحصر مجموع المصطلحات المتداولة        

العلوم المختلفة من خالل إنشاء شبكة حاسوبية تربط بين العاملين في كل فرع من فروع العلم                
حيث يدخلون عن طريقها إلـى مكنـز الـذخيرة    ) األنترنيت(واالستفادة من الشابكة    ، الحديث

  .اللغوية حيث يستعرضون جذور العربية ومقاييسها
.لنقاش وقابلة للتعديلوتبقى قاعدة المعلومات هذه مفتوحة ل

)٧(
  

ومن الضروري أن ترتبط تلك الشبكات الوطنية بشبكات عالمية تغذيها بالجديد في علـوم              
اللغة األم كي تبقى مسايرة للتطور العلمي في العالم وتسارع إلى اقتراح المقـابالت العربيـة                

  .المناسبة لما رصدته من مصطلحات هامة في ذلك التيار العلمي المتسارع
                                                 

(6)  Butzien, S.Mdec1992  
  ).٤١٦-٤٤١٢-٢٢١( ص -٢٠٠٣ -القاهرة ) /تطور تكنولوجيا التعليم( محمد عطية،  خميس (7)



حرصاً على بناء العمل المصطلحي متناسقاً والمتطلبات اللغوية البد من إشـراك أفـراد              و
لغويين يهتمون بالمجهود المصطلحي ليساعدوا في انتقاء المصطلح الذي يتطـابق مـع روح              

  .العربية واليخرج عن مقاييسها
 مـايمكن   وإن تعميم هذا البرنامج الشامل الكامل على مجموع الوطن العربي يجعلنا نحدث           

وهو بمثابة مرصد مصطلحي يقـوم فيـه        ، ولكن على أساس معلوماتي   ) بيت الحكمة (تسميته  
على التعاون والتساند والتكامل وتبادل الرأي والخبرة بين جميع األقطار العربية وصوالً إلى             

  .أفضل النتائج في تطوير اللغة العربية واالرتقاء بها إلى أفضل المستويات
  

  :  ازات الملموسة لمعالجة اللغة العربية حاسوبياً  فقد تجلت فيرابعاً ـ اإلنج
وبدرجة أقل على صعيد اللغة     ،  نظم معالجة اللغات الطبيعية آلياً على صعيد اللغة المكتوبة        

  :ونجحت في معالجة اللغة العربية آلياً نجاحاً تكنولوجياً واقتصادياً ملحوظاً، المنطوقة
عريب نظم التشغيل وتطوير األجهزة الطرفية للتعامل مع        حيث تم ت  : على مستوى الحرف   

  .الحاسوب دخوالً وخروجاً
تم تطوير معالج صرفي آلي قادر على تحليل أية كلمة عربية إلـى             : على مستوى الكلمة  

  .وتفكيكها من اللواحق والسوابق، عناصرها االشتقاقية والتصريفية
وقد مكن هذا من تطوير ، لجملة العربيةتم تطوير نظام آلي إلعراب ا: على مستوى الجملة

وتطوير برنامج تحويل النصوص العربية إلى مقابلهـا   ، نظام لتشكيل النصوص العربية تلقائياً    
بعد أن توافرت أداة عملية لتشكيل هذه النصوص        ) TTS:TEXT-TO-SPEECH(المنطوق

.والتي يتعذر من دونها نطق الكلمات العربية، آلياً
)٨(  

منهـا  ،  اإلعراب اآللي إلى الدخول في عدة مجاالت متقدمة لتكنولوجيا اللغة          وقد مهد نظام  
  .وهناك عدة مبادرات مشجعة في هذا الخصوص، نظم الترجمة اآللية

وإن البرامج التعليمية السابقة المستخدمة لتعلم اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا الحديثـة            
لكـن  ،  والرواد الذين قاموا بها يستحقون كل تقدير  ،وخاصة قواعدها برامج رائدة في أسبقيتها     

  :التقويم البد أن يراعييجب أن نشير إلى أن 
  .ـ فاعلية هذه البرامج في تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية

 .ـ حساب كلفة إعداد هذه البرامج على المدى القصير والطويل

                                                 
  ).١٧-١٥( ص -٢٠٠٦مؤتمر مجمع اللغة العربية ) العربية ومواكبة العلوم الحديثةاللغة (مروان ،  المحاسني (8)
  



 الفروق الفردية بين التعليم التقليدي والتعليم تجريبها ميدانياً لبيان حجم األثر فيها للتحقق من
  .المبرمج للغة العربية سواء بالكتاب أو بالحاسوب أو بالشبكات

 هذا العمل يحتاج إلى مزيد من التجريب والبحث العلمي لزيادة فاعليـة البرنـامج             بالنهاية
وهذا ، في هذه المرحلة  وزيادة تشويقه باأللعاب التربوية ألنها تشد المتعلم        ، واإلقالل من كلفته  

  .العمل أصبح الزماً في عصر المعلومات السريع التغير
  :المقترحات واإلجراءات

تغطي مهارات اللغـة    ، ـ العمل على إجراء تدريبات في الحلقة األولى من التعليم األساس          
  .العربية جميعها

مـدارس وتيـسير    ـ التأكيد على أهمية الوسائل والتقنيات الحديثة وضرورة تأمينها في ال          
 .استعمالها ونقلها دون إعاقة

ـ تدريب معلمي اللغة العربية في مراحل التعليم كافة والتركيز على معلمي الحلقة األولى              
  .في حسن استخدام التقنيات والوسائل التعلمية وخاصة الحاسوب، من التعليم األساس

ارهم مـن الـذين كـان       ـ ضرورة العناية باختيار معلمي الحلقة األولى حيث يجب اختي         
وممن تتوافر فيهم مقومات العملية التربوية وممن يتقنون العمـل علـى          ، تحصيلهم عالياً 

  .الحاسوب
: ـ متابعة اإلعداد التربوي لمعلمي المرحلة االبتدائية في أثناء الخدمة ضمن ضـرورات            

.في مواعيد محددة ومنظمة)  حاسوبية– تعليمية –تربوية (
)٩(

  

 .ين نحو االهتمام بالتكنولوجيا الحديثة واإلفادة منها بما يخدم اللغة العربيةـ توجيه المتعلم

  .ـ حثّ المتعلمين على تفعيل وإتقان العمل على الحاسوب
ـ العمل على تخصيص درجات معينة للعمل على الحاسوب بمهـارة وكفـاءة نهوضـاً               

 .وتشجيعاً للدارسين لإلقبال عليه

  . المتضمنة موضوعات عديدة CDضغوطة الليزرية ـ إغناء المكتبة باألقراص الم
ـ االهتمام بالمناهج اإلثرائية لتعلّم اللغة العربية مالئمـاً لمـستويات المتعلمـين وملبيـة               

  .لرغباتهم واهتماماتهم والعمل على نسخها  في برمجيات الدولة وبأسعار مخفضة
 .ـ وضوح األهداف في دروس اللغة العربية المصممة على الحاسوب

ـ االستمرار في ترقية التقانات وتطويرها في مجال معالجة اللغة العربية بأشكالها كافـة              
  .مكتوبة أو مطبوعة أو مسموعة أو مقروءة

 :تطبيق تقانات معالجة اللغة العربية على المحوالت األلكترونية من خالل

                                                 
  ).٢٩١- ٢٨( ص –الفصل الخامس ) مكون اللغة الثقافي(علي، نبيل .  د (9)



 علـى   فضالً عن الحكم  ، تطوير محلّل داللي للفهم اآللي لمضمون الجمل والسياق        .١
وذلك بتطوير الحقول الداللية التي يعتمد عليهـا        ، الجمل بالصحة الداللية أو عدمها    

  .المحلل الداللي
تطوير محلل صرفي متكامل للغة العربية وذلك بايجاد قوالب صرفية نحوية تولّـد             .٢

 .جمالً صحيحة وسليمة نحوياً وصرفياً

اب الحاسـوب مهـارة     وذلك إلكس ، تطوير النظام اآللي لقراءة النصوص العربية      .٣
ومعالجة الوثـائق   ، القراءة الصحيحة للمحارف سواء منها المطبوعة أو المخطوطة       

بحيـث تـسهل    ، وذلك بربط هذه المعلومات المكتوبة أو المسجلة بالنظام اآللي        ، آلياً
  .قراءتها وتحليلها والوصول إليها أو إلى أي جزء منها

مـن  ،  والبرمجيات العالمية والقياسية   تصميم وحدة مالئمة وربط بين اللغة العربية       .٤
والتوسـع فـي إنتـاج      ، أجل تواصل اللغة العربية مع مصادر العلوم المعلوماتية       

بما يدعم آداب اللغة العربية وفنونهـا الرفيعـة         ، التقانات التي تخدم الثقافة العربية    
 .حفاظاً على الهوية العربية وشخصيتها المتميزة

من حيـث معالجـة الوثـائق    ) (Multi mediaالمتعددة تطوير تطبيقات وسائط العرض  .٥
وذلك بإنـشاء   ، العربية والصور واألصوات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو مسموعة         

  )١٠(.بعض المكتبات االلكترونية العربية على االنترنيت
  )١١(.ـ وضع الخطط والبرامج الالزمة للتكامل بين البحوث المعلوماتية والمعلوماتية

ستراتيجية عربية لصناعة المحتوى وصياغتها ووضع خطـة إجرائيـة لـدفع            ـ وضع ا  
 .صناعة المحتوى العربية

ـ الحصول على مساندة المنظمات الدولية واالقليميـة لتمويـل الخطـة والمـشروعات              
  .االستراتيجية

  .وفي التطبيقات العربية للبرمجيات، ـ تحضير البحوث في الخوارزميات العربية واللغوية
 ).تنمية المتعلم على التطبيقات المعلوماتية(الق برامج طموحة للحكومة االلكترونيةـ إط

 .ـ تكوين منتدى الرواد للمحتوى العربي

لما لهم من دور هام في المرحلـة        ) ASP(ـ تشجيع إتاحة األنترنيت ومزودي التطبيقات       
 .القادمة

                                                 
مركز اللغات الجامعية ) /اللغة العربية ألغراض أكاديمية بين النظرية والتطبيق تأصيل وتجديد( الفارسي، إبراهيم  (10)

  ). ١٠( ص – ٢٠٠٤المية العالمية بماليزيا اإلس
  ).٢٤-٣٣( ص - ٢٠٠٦/دمشق) معالجة اللغة العربية باستخدام تقانات الذكاء الصطناعي( معطي، سمر  (11)



كنولوجية العالميـة والتطـور   ـ تحديث وتطوير التشريعات والقوانين بما يتفق والثورة الت        
)١٢(.السريع للخدمات االلكترونية وضرورة ايجاد ضوابط ونواظم الستثمارها

  

ـ مواصلة تصميم برامج تعليمية باللغة العربية قادرة علـى المنافـسة العالميـة حتـى                
  .باإلسهام بعولمة المعلومات والتعليم) العوربة(تقوم

 كمـا  –البرامج المتوافرة التي أعـدت مـسبقاً   ـ مواصلة إجراء التجارب والبحوث على  
 وتطويرها لتناسب التطورات الحديثة في تقنيات المعلومات والحاسوب وتمكين          -عرضنا

 .المتعلمين من التعلم الذاتي المتمكن والمتقن

ـ قيام المؤسسات البحثية والتعليمية بإنشاء فرق عمل تخصص لتصميم الدروس العربيـة             
  .بأسرع وقت ممكنبالحاسوب والشبكات 

ـ البدء بإنتاج كتب ألكترونية مبسطة وشائقة باللغة العربية يستفيد منها الطالب العرب قبل 
كما أن  ، وهذا البدء المبكرضروري في عصر الكتاب األلكتروني      . دخول التعليم االبتدائي  

  .السرعة ضرورية لمسايرة طريق المعلومات السريع
وتحويلـه  ، وخزن المعلومات في دماغ المتعلم    ، رة الحفظ   ـ االبتعاد قدر اإلمكان عن مها     

إلى التفكير المبدع الذي يمكنه من المرونة والنجاح ومواجهة التطورات الـسريعة فـي              
  .المعلومات والتقنيات

تعديل البرامج السابقة وجعلها أكثر تشويقاً واستخدام تقنيات متعددة بالحاسـوب لجعلهـا             
 .لتقويممالئمة للتعليم والتدريب وا

ـ ضرورة مواصلة البحث في جعل اللغة العربية الفصيحة المبسطة المستخدمة بـاإلعالم             
والمعلومات السائدة في معظم مجاالت التعليم النظامي وغير النظامي حتى تحـول دون             

وحتى ينتج المبرمجـون العـرب      ، وخاصة في شبكات األنترنيت   ، سيطرة اللغة األجنبية  
  .وكلفة مناسبة، برامج ذات فاعلية عليا

وقيـاس فاعليتهـا    ، ـ إجراء بحوث تجريبية وميدانية للبرامج التعليمية المناسبة لمناهجنا        
)١٣(.ومدى األثر فيها حتى تصبح مقبولة وفق المؤشرات العلمية العالمية، وكلفتها

  

ـ               وأخيراً ز  نأمل من وراء تقديم هذا العمل أن يتمكن المتعلم من إحراز وتحقيق الفهم المتمي
للغة العربية وتحقيق كامل المعرفة بها باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التعليميـة الحديثـة              

وخاصة تالميذ الحلقة األولى    ، وباستعمال أحدث األساليب في تعلم اللغة العربية      ) التكنولوجيا(

                                                 
  ).١٨-١٧-١٦( ص -  ٢٠٠٦أثر المحتوى العربي في تفعيل دور األنترنيت في المجتمع (بكور، فراس .  م (12)
  ).١٦٢- ١٥٨( ص -دمشق /٢٠٠١) فخر الدين القال.د. المربي أ-ة والمستقبلرجل التقان(هيام ،  خميس (13)



مما سوف يساعدهم على التجديد واالبتكار بـل وحـب          ، من التعليم لخصوصية هذه المرحلة    
  .أمهم، وطنهم،تهم لغ

وإنا لنأمل أن تكون هذه المبادئ الموجزة أداة ذات نفع كبير اليستغنى عنها دارسو اللغـة                
  .العربية

  
وعساي أن أكون قد    ،  وختاماً أظنني قد جمعت ما يفيد ونظمته وعرضته بأسلوب مقبول         

اسـتخدام  أجدت وحققت الهدف المرجو من الدراسة أال وهو تطوير تعلم اللغـة العربيـة ب              
  )١٤(.التكنولوجيا الحديثة

  . واهللا تعالى وحده المستعان له الكمال والجالل والكبرياء
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  الفصل الرابع عشر
  

  خـالصـة البحث

  

  .ـ خالصة البحث باللغة العربية

                                                 
مركز اللغات الجامعيـة    ) اللغة العربية ألغراض أكاديمية بين النظرية والتطبيق تأصيل وتجديد        ( الفارسي، إبراهيم    (14)

  ).١٠( ص -٢٠٠٠اإلسالميةالعالمية بماليزيا 
  



  .ـ خالصة البحث باللغة االنكليزية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خالصة البحث باللغة العربية

  
أضحت اللغة هي الوجود    ، والتقانة والمعلوماتية ، العلم والتكنولوجيا عصر  ، في عصرنا هذا  

وأصبح الشعار اآلن   ، وقد أصبح هذا الوجود مرتبطاً بنقل الوجود اللغوي على اإلنترنيت         ، ذاته
، ومن ثم ترى ذاتك وهـي بعيـدة عنـك         ، وتراهم، تحاور عن بعد حتى يراك اآلخرون     : هو

  من أنا؟ ومن نحن؟، يه سؤال الهويةفي عصر بات ف، أولصيقة القرب منك



تكنولوجيا تعلم اللغة العربية في الحلقة األولـى مـن   (من هذا المنطلق تجلت أهمية بحثنا       
قادرة على تلبية   ، لنهضة لغوية شاملة  ، والملحة، حيث برزت حاجتنا الماسة   ، )التعليم األساس 

بل البد من وجود ، ويين فقطشريطة أن اليلقى ذلك على عاتق اللغ، مطالب العصر ومقتضياته
والمشتغلين في مجـاالت    ، والعلماء بشتى التخصصات  ، والفنيين في مجال الحواسيب   ، التقنيين

، ومفـردات عربيـة سـليمة     ، ومصطلحات، للوصول إلى صيغ  ، الكتابة اإلبداعية إلى جانبهم   
 الذين لـديهم    ،ورعاية عباقرتنا الشباب  ، والعمل على تقريب الحاسوب   . وعملية، علمية، دقيقة

  .ولهم تجاربهم الهامة في عوالمها، في فهم التقنية التي بين أيدينا، إمكانات مذهلة
من مفهوم  ، عارضاً أهم القضايا المتعلّقة باللغة العربية     ، جاء البحث في خمسة عشر فصالً     

  .اللغة إلى تطبيق عملي لدروس في اللغة العربية مصممة على الحاسوب
، )أصـلها (ثم نشأتها   ، وتعريف لها ، مقدمة تتحدث عن مفهوم اللغة    : الفصل األول تناول  
   .وسماتها

اليقتصر على ، وواسع، هو مفهوم شامل، مفهوم اللغةعلى أن ، وقد أجمع العلماء اللغويون
التي تصاحب عادة ، والتعبيرات الوجهية، واإلشارات، بل يشمل المكتوبة أيضاً، اللغة المنطوقة
إلـى  ، فرجحوا أنها نشأت متدرجة من إيماء وإشارات      ، )أصلها(نشأتها   في   أما. سلوك الكالم 

مرحلة الـصراخ   : (وبأنها مرت بثالث مراحل هي    ، ومنها محاكاة لألصوات  ، مقاطع صوتية 
المتصرفة ـ  : (فقد قسم اللغات اإلنسانية إلى ثالثة أقسام، أما العالّمة شليجل). والمد والمقاطع

تبين أنها أصوات يعبر بها كل ، تعريف اللغة األموفي ). ـ غير المتصرفة) الوصلية(اللصقية 
وهي ، وهي نتيجة التفكير  ، وهي األهل ، وهي الوطن ، فاللغة هي اإلنسان  . قوم عن أغراضهم  

، ويعد تعريف ابن جني تعريفاً جامعـاً مانعـاً        . وهي ثمرة العقل  ، مايميز اإلنسان من الحيوان   
يستخدمها مجتمـع   ، وهي نظاماً من األصوات المنطوقة    ، ساس للغة حيث يتضمن العناصر األ   

  .وتستخدم للتفاهم والتعبير عن المشاعر واألفكار، من بني اإلنسان
أن اللغة العربية الـشريفة     ):" جويدي( يقول المستشرق االيطالي     تعريف اللغة العربية  وفي  

،  التوجد فـي اللغـات األخـرى       فحروفها تميزت بانفرادها بحروف   ، آية للتعبير عن األفكار   
وبالعالقـة  ، وبحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين      ، وبثبات الحروف العربية األصيلة   

، والتكـاثر ، واالتـساع ، فتميزت بالمعنى ، أما مفرداتها ، بين الحرف والمعنى الذي يشير إليه     
ودقة التعبيـر عـن     ، االيجازمن حيث الدقة في الداللة و     ، ودقة تعبيرها ، وبمنطقيتها، والتوالد
وكل كائن حي يخضع لقـوانين الحيـاة        ، إن اللغة كائن حي   :" وتصدق مقولة العلماء  . المعاني
  .والتنافس، والتحدي، التطور والصراع: ومنها

     ".يظل البقاء لألصلح واألقوى":  وتختم الحياة نواميسها بمقولة



، ودقة تعبيرها ، وإعرابها، ومفرداتها، ا متعددة في حروفه   بسماتوقد اتسمت اللغة العربية     
  .وإيجازها

خصائصها ـ مزاياها ـ موقعهـا بـين     (الفصل الثاني فقد تناول أهمية اللغة العربية أما 
  ).ـ دورها القومي ـ ووظائفها في حياة الفرد والمجتمع/ عالميتها/اللغات األخرى 

أنهـا  : ها عامالن أولهمـا   وقد توافر ل  ،  داللة بعض الحروف على المعاني     خصائصهافمن  
قد سـاعد علـى     ، وثانيهما أن الموقع الجغرافي لهذا الموطن     ، نشأت في أقدم موطن للساميين    

األصـوات واأللفـاظ    : (وعناصرها، متمتعة باستقاللها وعزلتها  ، بقائها أطول فترة من الزمن    
  ).واألساليب

منذ القرن الثالـث    ، مية فقد ظهرت في عصر ازدهار الحضارة العربية اإلسال        عالميتهاأما  
، والحضارية فـي العـالم    ، وقد تركت آثارها الواضحة في مختلف الجوانب اللغوية       ، الهجري

  .وحتى العصر الحاضر
أو ، إن اللغة العربية سواء بالنسبة إلى عدد الناطقين بها        : "قال) فرجسون(وفي مقال نشره    

كما ينبغي أن ينظر إليهـا      ، مية جمعاء تعتبر إلى حد بعيد أعظم اللغات السا      ، إلى مدى تأثيرها  
  .كإحدى اللغات العظمى في عالم اليوم

والرابطة التي  ، فهي أداة التفاعل بين أفراد المجتمع     ،  في نشوء األمم   دورها القومي وتجلى  
وجسرها للعبور  ، وهي مستودع تراث األمة   . والتفاهم، واللقاء، تصهر أبناءه في بوتقة المحبة    

إلـى  ، فهي الخيط الذي ينقل تراث اآلباء واألجداد      . إلى المستقبل ، حاضرإلى ال ، من الماضي 
االتـصالية ـ   : (فهي تحقّق وظيفتين متكاملتين، وبوصفها نظام من الرموز. األبناء واألحفاد

انفعالية ـ تأثيرية ـ نـسبية ـ     : ( وظائفها في ست نقاط(Sebeok)وقد لخّص ، )التجريدية
فهي األداة التي تمكّن الموهوبين والعباقرة في كل قوم ). اريةماورالغوية ـ شعرية ـ استمر  

  .وإبداعاتهم ليكونوا قادة األمة ومفكريها وعلمائها، من إبراز مواهبهم
فتبين أنه منذ بداية القـرن      ، الفصل الثالث تم تناول مسوغات اختيار موضوع البحث       وفي  

حيـث  ، على أنها وحدة متكاملـة    ، دريسهاوت، العشرين بدأت االتجاهات الحديثة في تعلّم اللغة      
إذ . حتى تتّضح وظائفها اتضاحاً كـامالً     ، وتعلّمها كوحدة ، تكتمل الفروع جميعها لتكون اللغة    

). الحديث والكتابة واالستماع والقراءة   : (والوظيفية، والتكامل، والمشافهة، ركزت على التلقي  
ينبغي أن يقوم على أساس وظيفتهـا فـي         بمعنى أن تعليم اللغة     ، وهذا يسهل عملية االتصال   

  .الحياة
وذلك من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثـة       ، وبرزت ضرورة تطوير اللغة واالرتقاء بها     

، باالعتماد علـى معطيـات التقانـة الحديثـة        ، واإلفادة من التكنولوجيا العالمية   ، في التدريس 



إنجـاز الـذخيرة    : كون الخطوط األولى  على أن ت  ، لإلسراع واللحاق بالحركة العلمية العالمية    
  .يعالج موضوعات اللغة العربية، بوساطة برنامج حاسوبي متطور، اللغوية

أن تؤثّر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حالة االستخدام الفعال         ، وقد ساد تفاؤل كبير   
حيث يتجلـى  . ويةوالمؤسسات الترب، بما في ذلك المدارس، لها في البنى الثقافية للمجتمع كافة  

. وفي تحقيـق األهـداف التربويـة      ، وتعلّمهم، وإدراك التالميذ ، دورها في االتصال التربوي   
وتساعد المعلمين على اكتشاف أسـاليب      ، وستسهم في تسهيل عملية تصميم المناهج التعليمية      

اهبهم ومـو ، وتساعد التالميذ على الحصول على المواد التعليمية المناسبة لقدراتهم        ، التدريس
  .المتنوعة والمختلفة

وأغـراض  ، والمعلم، مثاالً على التكنولوجيا المتطورة في خدمة المتعلم      ) الحاسوب(ويبقى  
  .وواضعي السياسات التربوية، ومطوري المناهج، واإلدارة المدرسية، التدريب

  وإذا ماتساءلنا هل تصلح لغتنا العربية لعصر التقنية علماً وتعلّماً؟
  أو في المواجهات اللغوية؟، لقرن الحادي والعشرين في التعليم اللغويوكيف نواجه ا

  وماآثار ثورة التكنولوجيا والعولمة والعالم المفتوح في لغتنا العربية وتعلمها؟
ولنجاح هذه التقنية   ، نجد أن لغتنا لديها مايؤهلها لمواكبة هذا االنفجار المعرفي والمعلوماتي         

مـع المحافظـة علـى      ، لتواكب عصر الحداثة  ، يم بتطوير مناهجه  مع لغتنا علينا تحديث التعل    
  .والتراث، واللغة، أصالتنا في الدين

وذلك نظراً إلى العالقـة     ، وتبقى مسؤوليتنا أن نعلّم صغارنا مبادئ البرمجة باللغة العربية        
  .وبين الفكر واللغة من جانب آخر، الوثيقة بين البرمجة والفكر من جانب

ع فقد تناول األسباب الدافعة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية في تعلـيم            أما الفصل الراب  
  .اللغة العربية للحلقة األولى من التعليم األساس

،  واستخدام اللغة األجنبية في معظم الجامعـات العربيـة         ،مظاهر ضعف اللغة العربية   إن  
معلمي اللغة بـشكل    وضعف  ، وهجر الفصيح اللغوي  ، وتسلل كم هائل من المفردات إلى لغتنا      

، وشيوع العامية ، منها تفشي األمية  ،  األسباب باإلضافة إلى بعض  . والعربية بشكل خاص  ، عام
وضـعف لغـة    ، وإساءة بعض وسائل اإلعالم للغة العربيـة الفـصيحة        ، وندرة المعلم الجيد  

، تنـا التي جعلتنا نفكّر بالحل األمثل للحفاظ علـى لغ        ، وغيرها وغيرها من األسباب   ، المؤلفين
التي تساعد  ،  برأينا هو استخدام التكنولوجيا الحديثة      الحل فكان. ومسايرتها التطورات الحديثة  

فيما يخدم أيـضاً    ، وأساليبها الوظيفية ، المتعلّم على تمكّنه من مهارات اللغة العربية األساسية       
، وقلب كبير،  واعبفكر، وثورة التكنولوجيا، ومجابهة العالم المفتوح، مجتمع المعلوماتية الجديد

  .ولسان عربي مبين



يؤكّد كونها ركيزة أساسية للمعرفة     ،  الفريد هذا على خريطة المعرفة اإلنسانية      موقعهاوإن  
، وكذلك كونها وسيلة الغنى عنها لفهم تاريخ تطور الفكـر اإلنـساني           ، على اختالف أنواعها  

  .واستشراف مستقبله، وتحليل مظاهر حاضره
قمـة العلـوم    ، فابحث عـن اللغـة    ، ما يكن مسلكك في دنيا المعرفة     أين: "وخالصة القول 

، ورابطـة عقـد الفنـون     ، وركيزة الفلسفة عبر القرون   ، ورفيقة العلوم الطبيعية  ، اإلنسانية
  .ولغات برمجتها، وهندسة معرفتها، ومحور تكنولوجيا المعلومات

  :وهيالفصل الخامس الهدف من البحث الذي نطمح لتحقيقها وتضمن 
والقراءة لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم       ، مية بعض مهارات االستماع   تن -

  .األساس
في تعديل اتجاهات التالميذ نحو     ، الكشف عن مدى فاعلية البرنامج الحاسوبي      -

 .تعلّم اللغة العربية

 .تحديد أفضل أساليب تنظيم محتوى البرامج الحاسوبية -

ة في تنمية مهارات اللغة العربيـة       تحديد أفضل أنماط تقديم البرامج الحاسوبي      -
 ).االستماع والمحادثة والقراءة والتعبير: (األربع

الفصل السادس فتضمن واقع اللغة العربية في الوطن العربي في الحلقة األولـى             أما  
حيث تبين بأنه ليس هناك بقعة في العالم المعاصـر تـشبه البقعـة              : من التعليم األساس  

فعلى مدى خمسين عاماً الماضـية      . وتنوعها الحضاري الثقافي  ، يالعربية في غناها اللغو   
، والندوات مشكالت اللغة العربية وأساليب تدريـسها      ، واالجتماعات، بحث في المؤتمرات  

تبـين أنهـا    ، وتطوير األساليب لالرتقاء بهـا    ، والمحاوالت المبذولة لحل هذه المشكالت    
اإلمـارات  : ( نماذج لبعض الدول العربية    وقد عرضنا ، والمعاناة واحدة ، مشكالت متشابهة 

  ).ـ المغرب ـ سورية
الفصل السابع نتعرف بعض التجارب التي قامت بها هذه الدول لدعم تعلّم اللغـة         وفي  

الكويـت ـ الـسعودية ـ سـورية ـ       : (وقد شملتالعربية بالتعليم االبتدائي وتحسينه 
  ).المغرب

االستئناس بتجارب الدول األخرى المتقدمة الفصل الثامن إلى   ويقودنا هذا المحور في     
واإلفادة بما ينسجم وطبيعة لغتنا العربية وقد عرضـنا         ، في مجال تكنولوجيا تعلّم اللغات    

  ).فرنسا ـ انكلترا ـ أمريكا: ( تجارب لبعض الدول منها
 )تكنولوجيا تعلّم اللغة العربية في الحلقة األولى من التعليم األساس          (الفصل التاسع وفي  

ورابطة العقد بين جميع األنساق     ، أصبحت اللغة أهم اللغات المغذّية لتكنولوجيا المعلومات      
وجـاءت  . ولها الدور األكبر في صياغة شـكل المجتمـع اإلنـساني          ، الرمزية األخرى 



فهي الركيزة األسـاس للعمليـة      ، تكنولوجيا المعلومات لتضعها على قمة الهرم المعرفي      
ووضـعت  ، تها آلياً بوساطة الحاسوب محور تكنولوجيا التعليم      وأصبحت معالج . التعليمية

وتعلمها في الحلقة األولـى     ، خطوات وإجراءات عملية تحديث أساليب تعليم اللغة العربية       
  .من التعليم األساس

الفصل العاشر على تطوير مهارات تعلم اللغـة العربيـة وفـق معطيـات              وركز في   
،  عصر المعلومـات يتجـه نحـو تنـوع المعـارف           فالتعليم في ، التكنولوجيا المعاصرة 

وأصبح االعتقاد يقينياً بأن تكنولوجيا المعلومات هي الوسـيلة الفعالـة لنقـل      . والمهارات
  .بغية أن يصبح التعليم أكثر واقعية وتشويقاً، الواقع وحيويته إلى المدرسة

الية فـي اللغـة     وبدا واضحاً أن البد من التركيز في مقرراتنا العربية على مهارات ع           
وهذا اليتحقق إال بتنمية مهارات اللغة المناسـبة        ، خالق، لنصل إلى متعلّم مبدع   ، العربية

الفاعلة والواعية بشقيها السرعة القراءة : (وهي، للمرحلة العمرية والذهنية للمتعلّم وتفعيلها
، البرهـان  المفهومة بوضوح والمقنعة والتي تعتمد على الدليل و        المحادثةو، وعمق الفهم 

 ومنهـا   والكتابـة ، )االصطفائي( إلى متكلمي اللغة وفهم مرادهم فهماً مباشراً         االستماعو
 هو التأكيـد علـى       الهدف ويبقى). كتابة المقاالت والبحوث والكتابة اإلبداعية والوظيفية     

، واالهتمام بالجانب الوظيفي المتصل بحياة المتعلم المـستقبلية       ، الجانب العملي والتطبيقي  
  :ليصل بالنهاية إلى أسلوب، وتحقيق فائدة جادة له، وإشباع ميوله، تنمية قدراتهو

) smart class( واكتـساب المهـارات  ، واإلبـداع ،  أي القدرة على التعلّم الـذاتي ،
التي تساعد علـى نجـاح الطالـب        ، عن طريق توظيف التكنولوجيا الحديثة    ، والخبرات

  .رةباستفادته من خبراته بالممارسة المباش
أهمية العناية بتمكين المتعلمين من المهـارات اللغويـة         ، من هنا تؤكّد التربية الحديثة    

باإلضافة إلـى المهـارات     ، )االستماع والتعبير الشفوي والقراءة والحفظ والكتابة     :(األربع
والمهارات اللغوية  ، ..)كمهارة معالجة الكلمات وتنمية مهارات حل المشكالت      (الحاسوبية  

، لقدرات المعرفية والعقلية واالتجاهات الوجدانية والمهـارات النفـسية الحركيـة          بتنمية ا 
  ).األلعاب التعليمية(واستخدام المحاكاة وتمثيل المواقف 

) التجربة الميدانيـة  (الفصل الحادي عشر فقد ركّز على الجانب العملي من البحث           أما  
وطبقت على عينة ، اسوبحيث تضمنت عرضاً لدروس في اللغة العربية مصممة على الح

وتبين من خالل االختبـار     ، )٤-١(من طالب وطالبات الحلقة األولى من التعليم األساس         
: وتحقّـق الهـدف المرجـو وهـو    . مدى فاعلية استخدام الحاسوب في تعلّم اللغة العربية 

استخدام التكنولوجيا الحديثة ـ الحاسوب ـ في التعليم لتفعيـل تعلّـم اللغـة العربيـة       (
  ).وتطورها



وأخذت المالحظات المطروحة من قبل بعـض       ، كما صممت استبانتان للطالب والمعلم    
تثبـت  ، ومرجـوة ، جديدة، مما ساعد على إجراء التجربة النهائية بنتائج حقيقية       ، الخبراء

  .ومدى فاعليتها بالنسبة للطالب والمعلم، مدى أهمية هذه التجربة
ونـسخت علـى    ، في أثناء تنفيذ التجربـة    ، بورافق التجربة تصوير عينة من الطال     

)CD( ،    كما تضمنت أربع)CD( ،           كنماذج لدروس في اللغـة العربيـة مـصممة علـى
  .من الحلقة األولى من التعليم األساس، )٤-١(الحاسوب وللصفوف األربعة 

المعلم ـ المتعلم ـ واضـعي بـرامج     ( الفصل الثاني عشر توصيات تتعلّق بـ وفي 
لعربية ـ أنشطة التعلّم ـ أخصائي تكنولوجيا التعليم ـ القائمين على عملية    تعليم اللغة ا

  ).التقويم
وتم التأكيد على تصميم برامج تعتمد      ، الفصل الثالث عشر قُدمت مقترحات البحث     وفي  

وعملياً في مجال تعلـم     ، وإعدادها في اللغة العربية علمياً    ، على استخدام تكنولوجيا التعليم   
كما قُدمت أمثلة عن مشروعات في تطوير       . وجعل البرنامج متاحاً لآلخرين   ، ةاللغة العربي 

مـصر ـ الخلـيج العربـي ـ الـسعودية ـ        : (وتفعيل اللغة العربية في الوطن العربي
أبطالها ،  هو الحاجة الماسة إلى نهضة لغوية مبرمجة حديثة        المقترح األهم وكان  ). سورية
) التعلّم مدى الحيـاة   : (تطبيق شعار و، سي دائم التعلم  وتوافر مجتمع مدر  ، والمتعلم، المعلم

  : الذي حددته اللجنة الدولية للتعلّم في القرن الحادي والعشرين وهي
  كيف يتعلم؟   كيف يعمل؟ :  أن يتعلّم الفرد 

                    كيف يعيش مع اآلخرين؟  
                         وكيف يكون؟

وجعلهـا  ، ومفاتيح إصالح العملية التربوية، ن لتعليم المستقبل  وهذا هو األساس المتواز   
وأقرب استجابة لمطالب العـصر     ، والعملية، واحتياجاته العلمية ، أوثق ارتباطاًُ بحياة الفرد   

  .المتجددة
أما اإلجراءات فقد تجلت في العمل على إجراء تدريبات تغطي مهارات اللغة العربيـة              

، والتأكيد على أهمية الوسائل والتقنيـات الحديثـة       ،  األساسي في الحلقة األولى من التعليم    
وتدريب معلمي اللغة العربية على حسن استخدام التقنيات        ، وضرورة تأمينها في المدارس   

، ومتابعة اإلعداد التربوي لمعلمي الحلقة األولى من التعليم األسـاس         ، والوسائل التعليمية 
وحثّهم على تفعيل وإتقان العمل على      ، لوجيا الحديثة وتوجيه المتعلمين نحو االهتمام بالتكنو    

واالهتمام بالمناهج اإلثرائية لتعلّم    ، ) CD(وإغناء المكتبة باألقراص الليزرية     ، الحاسوب
  .ووضوح األهداف في دروس اللغة العربية المصممة على الحاسوب، اللغة العربية

  : وهيالفصل الرابع عشر فتضمن المالحقأما 



يقية للغة العربية مصممة على الحاسوب للحلقة األولـى مـن التعلـيم             ـ دروس تطب  
  ).٤-١(األساس 

  .ـ  بعض البرامج المتوافرة في مجال تعلّم اللغة العربية المصممة على الحاسوب
الفصل الخامس عشر ثبت بأسماء المـصادر والمراجـع العربيـة واألجنبيـة             وفي  

  .جامعية والمواقع التربوية على اإلنترنيتوالدراسات والمجالت والدوريات والرسائل ال
  

أن يتمكن المتعلم مـن إحـراز الفهـم         ،  نأمل من تقديم هذا الموجز عن البحث       وأخيراً
والتقنيـات  ، باستخدام أحـدث الوسـائل    ، وتحقيق كامل المعرفة بها   ، المتميز للغة العربية  

وخاصة ، علّم اللغة العربية  باستعمال أحدث األساليب في ت    ، )التكنولوجيا(التعليمية الحديثة   
لخصوصية هذه المرحلة مما سـوف يـساعدهم      ، طالب الحلقة األولى من التعليم األساس     
  .أمهم، وطنهم، على التجديد واالبتكار بل وحب لغتهم

  

وعساي أن أكون قد    ،  أظنني قد جمعت مايفيد ونظمته وعرضته بأسلوب مقبول        وختاماً
أال وهو تطوير تعلّم اللغة العربية باسـتخدام        ، اسةأجدت وحققت الهدف المرجو من الدر     

  .التكنولوجيا الحديثة
  

  .واهللا تعالى وحده المستعان له الكمال والجالل والكبرياء
                                                      الباحثة

  

  
  

Learning Arabic Technology 
In the First stage of the Basic Learning 

 
 
 
Research Summary  
 
     In our age which is of Science, Technology, & Information, language had became 
the whole Existence. This Existence is linked with transferring the Language 
Existence to the Internet & the Slogan had became : Converse from a distant to see 
the others & be seen by them then you see yourself when it is away from you or close 
to you in an Age in which the Identity question had became, who am I ? & who are 
we ?  
From this starting point the necessity of our Research had became clear (Learning 
Arabic Technology In the First stage of the Basic Learning ) our urgent need for a 
Massive Language Rising appeared to be of good ability to fulfill the needs Age's 



needs on condition that not only the linguists are to be blamed but also the 
Technicians in the Computers field, Scientists of all specializations, people who work 
in Creative Writing Field, to obtain Right Scientific, Punctual & Practical Arabic 
Vocabularies & Terms also to put Computers in use & to take care of our young 
genius who have astonishing ability to understand the Technology before us & who 
have their important experiences in its worlds.  
 
 
The Research came in fifteen chapters , explaining the most important issues 
concerning the Arabic Language, from the conception of Language to a practical 
application of lessons in the Arabic Language programmed on the Computer. 
 
 
The First chapter deals with an Introduction of the Conception of Language, 
Identification, its origin & its qualifications.  
 
 
Linguists agreed that the Conception of Language is a Massive & wide one not 
including the spoken Language only but also the written one, Signals & the Facial 
Expressions that accompany the speaking behavior.  
Concerning its ( origin ) they considered more probable that it emerged gradually 
from gestures, signals to syllables & imitations of voices, and that it passed through 
three stages : ( Screaming, lengthening & Syllables ). 
The Scientist Shlegil had divided the Human Languages to three parts : ( Muteserifa – 
Wasliah – non  Muteserifa ). In Identification of the mother Language it had became 
clear that they are voices by which people expresses themselves. Language is the 
Human being, home, family, a result of thinking, what distinguished man from animal 
& the Fruit of Brain. Ibn Jenni Definition is considered a deterrent & massive one. It 
contains the basic elements of language which is a system of Pronounced voices used 
by a society of human beings to understand each others & to express feelings & 
Thoughts.  
       
 
 
 
In Identifying the Arabic language, The Italian  Orientalist ( Juidy ) : " the noble 
Arabic language is a masterpiece to express thoughts for that its letters are 
distinguished that there are no such letters in other languages, firmness of the original 
Arabic letters, Syntax in the one letter among the concerned, the relationship between 
the letter & the meaning it expresses. Vocabularies are distinguished by Meaning, 
wideness, growth, Generating, logic & its precise expression of sense & 
summarization and the precise Expression of meaning. 
 
Scientist were right when they said : Language is a creature, every creature yield to 
life laws some of them are : Development, Fight, Challenge & Competing. 
 
Life end its Laws with a speech : ( Surviving is for the best & the strongest ). 
The Arabic language has several qualifications in its letters, vocabulary, analysis, 
Expression accuracy & its summarization. 
 



 
The Second Chapter deals with the necessity of the Arabic language ( its 
Qualifications, Specifications, its place among the other languages/ universality/ - 
its National role & its functions in the life of individual & Society). 
One of its Qualifications is that some letters expresses the meaning, two factors are 
available, the first one : is that it emerged in the most ancient home for ( Samite ), 
second is that the Geographic location of this homeland helped it to survive for a long 
time keeping its individuality, isolation & elements ( voices, utterance & styles ). 
  
 
Concerning its universality it appeared in the age of prosperity of the Arabic Islamic 
Civilization since the third Century of the Hegira & it left its impression in deferent 
linguistics & Civilization sides in the world till the present Age. In an article written 
by (Firgison) he said : " The Arabic language is considered the greatest Sam 
languages due to the number of its speakers & its influence. It must be considered as 
the greatest language nowadays. 
Its national role became clear in emerging nations, it is a tool of interaction among 
the society individuals, the connection that melt its sons in love melting pot, meeting 
& understanding.  
It is the store of the nation heritage & its bridge to cross from the past to present to 
future, it is the thread that transferred the heritage of the fathers & Grandfathers to 
sons & Grandsons. Being a system of symbols, it fulfills two complete functions          
( abstract connection ) . (sebeok ) had summarized its Functions in six points ( 
emotion, Influence, relativity, poetical & continuity ). It is the toll that enables the 
talented & Geniuses in all nations to express their Talents & Creativities to be the 
leaders, Thinkers & Scientists of the nation. 
   
         
   The Third chapter deals with the Justifications of selecting the subject of the 
Research , it had became clear that since the beginning of the Twentieth Century the 
new directions towards learning & teaching Language as a complementary unit as all 
branches unite to build up the language to clarify its functions completely so it 
concentrated on Comprehension, Oral Conversation, Complementary, Functionality : 
( Talking, Writing, Listening, & Reading ) which make communication easier 
meaning that teaching Language must be based on its function in life. The necessity 
of developing Language and making it superior came out through using modern 
Technology in teaching & taking advantage from the Universal Technology 
depending on  means of modern Technology to catch up with the Universal Scientific 
Movement. First lines must be : Accomplishing the Linguistic Reserve by means of a 
developed Computer System deals with subjects of the Arabic Language. 
 
 
 
A big optimism of that the vital usage of Information & Communicational 
Technology will affect all Educational Infrastructures of the Society including 
Schools & & Educational Foundations as its role became clear in the educational 
communication, pupils' awareness, their learning & in accomplishing the educational 
aims it, will participate in making the process of designing the educational 
Curriculum easier, help teachers to find new teaching methods & help pupils to get 
educational subjects that are suitable for their Abilities & their different Talents. 



 
Computer remains as an example of developed Technology at the service of students, 
Teachers, Training aims, school Administration, Program Developers and those who 
put the Educational policies. If we ask ; Ifs our Arabic Language is suitable for the 
Age of Technology as a scientific & learning subject ? and How to face the Twentieth 
Century in Linguistic Teaching or in Linguistics conflicts ? and What are the Effects 
of The Technological Revolution , Universality & the open World on our Arabic 
Language & how to learn it ? We find that our Language has what make it ready to 
convoy this informatics & educational Explosion. For the sake of making this 
technology successful with our language we have to modernize education by 
developing its progress to convoy the modernness with keeping our authenticity, 
religion, Language & heritage. Our responsibility is to teach our children the 
principles of programming in Arabic for that there is a strange bond between 
programming & thought from a side & thought & Language from another side.  
 
 
The Fourth Chapter : deals with the reasons that cause using the means of 
Technology in teaching the Arabic Language to the first stage of the basic 
Learning. Weakness Indications of the Arabic Language : using foreign 
Languages in most of the Arabic Universities, the sneaking of a huge number of 
Vocabulary into our Language, leaving the Linguistic standard , the weakness of the 
Language teachers in general & Arabic teachers in particular in addition to some 
reasons : the spread of illiteracy, local language, shortage in good teachers, misusing 
of Standard Arabic by some of the Mass Media weakness of the Authors' language 
and so on. All these reasons urged us to look for the best solution to keep our 
Language & make it convoy the modern development. In our opinion the solution was 
to use modern Technology to help the teacher to understand the Arabic Language 
basic skills, functional styles which serve also the new Information Society, to face 
the open World , Technology Revolution.  
 
 
With an aware mind & a big heart & a clear mind & a big heart & a clear Arabic 
tongue. Its unique location on Human Education Map confirms that it is a 
fundamental base of knowledge in its various kinds also its being an important mean 
to understand the history of Human mind, development, analysis its present shape & 
exploring its future. 
  
 
 
Briefly : wherever you are in the world of knowledge search for language, the 
peak of human sciences, companion of the natural sciences, the base of 
philosophy through centuries, connection among Arts, core of Information 
Technology, Engineering of its Knowledge & languages of its programming . 
 
 
 
 
 
 
 



 
The Fifth Chapter contains the aim of the Research that we aim to accomplish  

- Improving some of listening & reading talents of the first stage pupils  
- Discovering the Vitality of Computer programming in leading pupils desires 

towards learning the Arabic Language. 
- Defining the best ways to put the Computer programs in order  
- Defining the best types of producing Computer programs in growing the      

talents of the Arabic language . ( Listening, conversation, reading &writing ). 
 

 
The Sixth Chapter contains the reality of the Arabic Language in the Arab Land 
in the first stage of the basic teaching as it had become clear that there is no land in 
the world similar to the Arab Land in its linguistics richness, variety in education & 
civilization. For fifty years conferences, meetings & symposiums discussed the 
problems of Arabic Language, teaching methods, attempt to solve these problems 
developing ways to make it superior. It became obvious that problems are similar & 
suffering is the same, we mention some countries models : ( United Arab Emirates – 
Morocco – Syria ) In the Seventh Chapter some experiences of these countries to 
support learning Arabic Language are presented to us containing ( Kuwait – Saudi 
Arabia – Morocco ). This core leads us in The Eighth chapter to benefit from the 
experience of other countries which are developed in technology of learning 
languages benefit from these experience in away that harmonize with the nature of 
our Arabic language we have presented experience of some countries such as ( 
France, England, USA ) 
 
In The Ninth chapter ( Technology of learning ) Arabic language in the first 
stage of the basic learning. Language has become the most of languages that 
enriches Information Technology , the bond that links all other symbolic orders, it has 
the biggest role in shaping the Human Society. Information Technology came to put it 
the top of the knowledge Triangle for it is the basic support of the teaching process. 
Dealing mechanically with it by Computer had became a core of Teaching 
Technology, & it put practical steps & procedures to modernize methods of teaching 
Arabic language & learning it in the first stage of the basic learning. 
 
The Tenth Chapter concentrates on developing learning skills of the Arabic 
language learning according to Data of modern Technology, Teaching in the Age 
of Information goes towards knowledge & skills variety. There is a strong belief of 
that Information Technology is the vital mean to transfer reality & its activity to 
school to make teaching more real & interesting. It has become clear that we must 
concentrate , in our Arabic Curriculums, on high skills in Arabic to reach a creative, 
learner & this will not be possible only by improving language skills that are suitable 
for the age & intellect of the learner & activate them which are : ( effective & careful 
reading in both speed & comprehension, understandable conversation , clear, 
convincing conversation depending on clue & evidence, listening to native speakers & 
understanding what do they mean a direct understanding ( Istifae'e ) & writing such as 
Essays, Researches, creative & functional writing. Our aim is to concentrate on the 
practical & Application side, caring for the functional side linked with the future life 
of the learner, enriching his abilities satisfying his desires & accomplishing a serious 
benefit for him to reach, as a result, the style of ( smart class ) meaning : the ability to 
self learning, creativity, earning skills & experience through using modern 



Technology which leads to pupil's success by benefiting from his experience through 
direct practice. Modern Education confirms the necessity of connecting ,providing 
learners with the four linguistic skills : ( listening, oral expressing, reading, saving & 
writing ) in addition to computer skills such as ( word processing, developing the 
skills of solving problems ) & the linguistic skills by developing knowledge & brain 
abilities, psychological skills & using imitation & acting ( teaching games ). 
 
 
 
The Eleventh Chapter concentrates on the practical side of the research ( Field 
Experience ) for it contains a presentation of lessons in the Arabic language designed 
in computer & applied on a sample of the first stage of basic learning ( 1 - 4 ), the test 
reveals the efficiency of using computer in learning Arabic language & accomplishing 
the aim that we hoped for which is : ( using modern Technology – Computer – in 
teaching to activate the learning & developing of Arabic Language ).  
I designed two questionnaires for Teacher & Pupil & I took raised notes by some 
experts which helped to make the final experiment with real, new, hoped for results 
that improve the necessity of this experiment & its efficiency according to the 
Teacher & to the Pupil. This Experience was accompanied by photographing a sample 
of pupils while carrying out the Experience, copied on a (CD), there is four ( CD) as 
models of lessons in Arabic Language designed in the computer & for the four classes 
( 1 – 4 ) of the first stage of the basic learning.  
 
 
In The Twelfth Chapter there are ten testacies concerning ( Teacher – learner – 
Programs Makers of Teaching Arabic Language – Learning Activities – 
technology of Teaching specialist – Workers on Reformation Process ). 
 
 
Suggestions of the Research were presented in the Thirteenth Chapter & 
concentrated on designing programs that depends on the Usage of Teaching 
Technology & preparing it in the Arabic language scientifically & practically in the 
field of learning Arabic & make the program available for others. Examples of 
developing & activating projects were presented also in the Arab land : ( Egypt, Arab 
Gulf, Saudi Arabia & Syria ). The most important suggestion was that of the 
important need of modern programmed Linguistic Renaissance, of which heroes are 
the Teacher & The pupil, the availability of a school society of a continuous learning, 
applying the slogan of : (learning life long ) which was defined by the International 
Committee for learning in the Twenty first Century which are :  
To learn how to ? 
Learn? 
To work ? 
To live with others? 
How to be? 
 
And this is the balanced Base to future learning, the keys of reforming the 
Educational Process & making it linked stronger with the individual life & his 
practical and scientific needs & more responding to the renewable needs of the Age. 
 
 



Procedures were raised in working on making trainings that covers the skills of the 
Arabic Language in the first stage of the Basic Learning, concentrating on the 
importance of modern means & Technology, the importance of providing them to the 
schools, training Arabic Language teachers on the good usage of learning 
Technologies & means, observing the Educational preparation for the first stage of the 
Basic stage teachers, guiding them towards taking care of modern Technology, urging 
them to activate & being good at computer work, enriching the library with (CDs ), 
taking care of the enriching Curriculums to learn Arabic language & clarifying the 
aims in Arabic language lessons designed on computer. 
 
 
 
 
 
 
The Fourth Chapter contains appendixes which are :  

- Applied lessons of Arabic Language designed on computer for the first stage 
of the Basic learning (1-4 ) 

- Some programs which are available in the field of learning Arabic language 
designed on computer. 

 
 
In the Fifteenth Chapter there are names of Arabic & Foreign References, 
studies, magazines, University Letters & the Educational sites on the Internet. 
 
 
Finally we hope that, by presenting this Research Summary, the teacher will be able 
to understand the Arabic Language very well, getting full knowledge of it by using 
the most modernized Educational Technology & means in Teaching Arabic Language 
especially for the pupils of the first Basic learning stage for the specialty of this stage 
which will help them to invent, modernize & even love their language, Home & 
mother. 
 
 
In conclusion I think that I gathered, organized & presented what is useful in an 
accepted style, I hope that I was good at this & that I had accomplished the hoped aim 
of the study which is to develop the learning of the Arabic Language by using modern 
Technology. 
 
 
 
God is the only Helper who has perfection, Greatness & Glory . 
 
 
The Scholar                            

  

  



  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس عشر
  

  المالحـــق
  

لحاسوب للحلقة األولى    ـ دروس تطبيقية للغة العربية مصممة على ا       
  .من التعليم األساس



 ـ بعض البرامج المتوافرة في مجال تعلم اللغة العربية المـصممة           
  .على الحاسوب

المـصممة   لبرامج المتوافرة في مجال تعلم اللغة العربية       ـ بعض ا  
  .على الحاسوب

  . ـ قائمة بأسماء السادة المحكمين على االستبيانات
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

مة على الحاسوب للحلقة األولى من التعليم طبيقية للغة العربية مصمدروس ت (

 )األساس
 

  )الصـف األول(
  
  

  : أوالً
  
  

       
    نشيد-٢

  التهيؤ واالستعداد

   صور وأسماء-١

  منهجية الصف األول
  . التهيؤ واالستعداد:أوالً
   مجموعات الحروف :ثانيا

  التدريبات 
  النشيد
  القصة

   دروس القراءة والكتابة :ثالثاً
  حروف المد

  تدريبات 



  
  
  
  

 صور وأسماءـ ١                         

   اخترنا تطبيق مهارة االستماع والقراءة لخصوصية الصف
   األول

  :مجموعة منوعة من الصور
   موز– غسالة - طاولة -انة  خز- صينية - ملعقة -كرة (

   ملعب– مسجد - دجاج - جمل - بيض - حليب -عنب 
  .....)  مدرسة -حديقة 

  بالضغط على الصورة بالفأرة  ينطق اسم الصورة 
 - أرنب  يقفز - ديك يصيح - حصانان يتسابقان - عصافير تغرد (: عرض جمل

  ). يدرس األوالد-يتصافح األوالد 
  )  تركيز على مخارج الحروف- نطق صحيح -ء  إلقا-صوت  ( :نشيدـ ٢

                  إلهـــي 
       يا إلهــي         أنت ربــي 
       كل خيـر          منك  ربــي
       كل حمـد           لك  ربــي 
       يا إلهــي         لك  حبــي 

  مجموعات الحروف  : ثانياً
  المجموعة األولى 

  )  ز - ر - ذ - د -أ ( حروف 
  صوت +  صورة أقالم    ):أ(حرف 

  صوت +               صورة أسنان 
  صوت +               صورة أسـد 

مع تفعيل حرف األلـف بـاألحمر        مجموعة صور تتضمن                                        
  صوت+ صورة 

   


 ْإ -ر��  أ��  ُذن أ-



مدة ليعيد الطالـب    بالضغط بالفارة على الشكل يفعل الصورة ويظهرالصوت مع إعطاء          ( 
  ) نطقها

  ) تركيب  جمل  فيها حرف األلف( صورة   + مل    أحمد نفاخة أ  مأل  
  صوت                              + 

      لفظ حرف َأ  حمد جزراً    أرنب أكَل  أ        
  بريقاً              لفظ حرف ِإ إلهام إ        حملت 

   لفظ حرف ُأ             نبوباًأسامة  يلون ُأ        
  مجموعة الجمل توضع في   

أََ )  أ(                                                          التركيز على نطق حرف
   ُأ- ِإ-

                                                            مع إظهارها بلون أحمر
   صور  أرنب      أحمد      إلهام       أسامة :صل الصورة باسمها ـ : تطبيق  * 

  
  

 نفاخة أمل        ضع كل صورة في الفراغ المناسب      مأل        ـ             
   )تعزيز(

                                                       حملت         إبريقاً
         أكل         أحمد جزراً                                                

  
  :               ضع الحرف المناسب  بحركته في الفراغ -

  )بطريقة السحب    (
  
  
  

                             
  

  انتهى الدرس
 – ر - ذ - د - أ   :ىتشمل مجموعة الحروف األول ( قصة+ نشيد + تدريبات  : ثالثاً 

  )ز
  : تدريبات

-  

-  

-  

  

  مل  ِأ  ُأ      أَََ

  لهام

سامة       كل   حمد  بريقاً  بوباًن



  )صـورة نزار(      : ة المشابهة السم الصورةعلى الكلم  انقر
   رياض -   زياد   -   نزار  -    عادل              
  )صـورة ديك(                
   ُأذن -  ديك   - ُأحمد    -   دب                  
   )صـورة أحمد(                
   أحمـد -  زياد   -  رامي  -    منذر              
   )صـورة رسالة(                
   زرافـة - العصفور - رياض -   رسالة             
  ) صورة+ صوت ( هيا  هيا       :نشيد: رابعاً
  يا أصحابــي     هيا هيا   
  لأللعــاب      هيا هيا   
  مثل الجنـِد    سيروا  صفاً   
  مثل  األسـِد     لفوا   لفاً   
   مي  ينمواللعــِب     جس دبع  
  لـوبِ      عقْلي يعقَ  السحفَو  

  :  قصة:خامساً
إعادة نطق الكلمات ، توجيه المعلم أسئلة للوصول إلى فهم القصة ( صوت + ورة ص  

  ).إعادة رواية القصة من قبل الطالب و
  )عامر والخروف:(قصة

خرج عامر مع خروفه الصغير إلى البـستان        -
  .المجاور للبيت

  أخذ الخروف يرعى العشب فجلس عامر بجانبه 
اً إلـى   ابن صاحب البستان ، فذهبا مع      جاء وائل 
   . حدثاالبيت ليت

   بقي الخروف وحيداً فترك األكل ووقف خائفاً، 
 سمع الخروف عواء ذئـب ، فخـاف وهـرب      

  .ولكنه أغمي عليه فسقط على األرض 
رجع عامر  فلم يجد الخروف وبحث عنه فلـم          

  . يجده  فندم على ما فعل 

يعرض الحاسوب هنا الصوت والصورة بأسـلوب     ( 
  . )شائق وجذاب

  يتلوه أسئلة فهم واستيعاب ثم تقويم نهائي  و-
  ويعطي الحاسـوب نتيجـة االختبـار بطريقـة         -

 .تعزيزية



  )الصف األول(

  دروس القراءة والكتابة
  

حروف المـد:  
  :       صورة لمنزل  تتضمن الجمل  اآلتية

   جميٌل امنزلن
  سع اب واله ب
  ٍل ا الخارجي عار  منزلناجد

  ن احان كبيراب  مصبافوق الب
  :  وهو يلصق  مع الكلمات)حرف مد(هو الحرف الملون باألحمر

 - كبيران - مصباحان - الخارجي - منزلنا - جدار - واسع - باب -      منزلنا   
  عاٍل 

  :المجموعة الثانية
  ن قرب المغسلة ووضعت أمي  الصاب  
  ف ون على الرفورتبت أمي الصح  

  ر في الدرج و        أدخلت غادة القد
   يلصق  مع الكلمات )حرف مد( وهو )حرف الواو(الحرف الملون 

   القدور  - الرفوف  -  الصحون -الصابون    
  ل يـ               بيتنا جم

  لــة يقة  جمي  بيتنا  حديف  
  لة يل  طويقة أشجار نخي الحديف  
  ر على األشجار  وتغرد يتلتقي العصاف  

  :هو حرف مد يلصق   تنطق مع الكلمات و)حرف الياء(الحرف الملون باألحمر هو
   العصافير - تلتقي - طويلة - نخيل - جميلة - في حديقة -جميل   

عرض الجمل بدون صوروقراءتها، مع إمكانية إعادة القراءة مرات من قبل الطالب  
  . بوجود أسهم تشير إلى اإلعادة

  . صل  بين الكلمة والصورة المناسبة لها -
  رة صحـونصـو       الصحــون      

  صـورة عصافير       مصباحـان     



  صـورة حديقة      العصافير     
  صورة مصباحان        ديقة ح     

  
  :  صل بين السؤال والجواب الصحيح فيما يلي-

  ماذا يوجد فوق باب منزلنا : مثال
  فـي الـدرج   على األشجـار    
  مصباحان كبيران   قرب  المغسلـة   

  ):  ب (و )  أ( ي المجموعتين  صل  بين كل كلمتين متشابهتين ف-
    ) ب(                             )أ (         

   جميـل             الجـدار     
    عـاٍل            بيتنا      
  الرفـوف                     تغـرد    

   العصافير                الصحون على 
  : رتب  كلمات كل سطر لتكون جملة وانطقها -

  وضعت         المغسلة        الصابون      قرب  أمي 
   

 

  . أشر إلى الحرف المناسب في المربعات وضعه في الفراغ المناسب -
  و   ا   ي   يـ

  

 القُد        ر 

  .أشر  إلى الكلمة المناسبة  في المستطيالت  وضعها في  الفراغ -
 الرفوف    الحديقة

        

  تلتقي      الباب  
  

 مصباحان كبيران   فوق 

  ) صورة جيران (    أهالً جاري         :نشيد
      بـك  يا جـاري     أهـالً   أهـالً      

  بـك  في   داري     أهـالً   أهـالً 



   وأحييــه      يأتـي  جاري 
   وأسليـه                ويسلنـي 

   أحلـى  وقتــي     أقضي معــه 
  ــي  داخـل  بيت           وأكرمـه 

   بـك يا جاري     أهـالً  أهـالً 
  االختبارات : سادساً

  ) صورة ذبابة ( انقر على الكلمة المناسبة السم الصورة                              -
              ذبابة      :                          عدة أمثلة منها على سبيل المثال

   إوزة - دجاجة  - ذبابة -صـوص         
  )  أسفل الشاشة  تقويم يشير إلى العالمة التي  يستحقها الطالب  بعد اإلجابة (

  صورة أرنب  : انقر على الحرف األول السم الصورة
  

 ر ن أ  ب

  صورة :  انقر على آخر حرف  في  اسم الصورة -
  ) صورة إبريق :    ( كون اسماً للصورة من الحروف التي  أمامها -
 

                                       ب     ن  إ   ق  ي  ر                
  ) صورة حصان :   ( رتب  الحروف  لتكون كلمة مناسبة للصورة -
 

                                                       ح   ن    ص   ا 
    :انقر على الكلمة المماثلة للكلمة األولى -

 أحمـر 

     
 ضرس    أصفر 

                               
 خضرأ

     
  أسود   أحمـر 

  : ضع دائرة حول الحرف الممدود - 



 نشــيد 

  : انقر  على الحرف  الناقص  من كل  كلمة -
        ـصان 

  
  
  

  الصــف  الثاني

  

  
  

  ) تطبيق ـ مهارة القراءة ـاخترنا درس في القراءة(
  ) عام جديد (  درس  :دروس  القراءة والكتابة
  معلم وطالب + صورة لتقويم  

  منهجية الصف الثاني
  دروس القراءة والكتابة : تمهيد

   مهارات +
   اإلمالء +
   صور وأصوات +
   القاموس +
   قرآن كريم+ األناشيد  +  القصص  +

   :قراءة الدرس  
                      جديد عام      

        الجديد  بدَأ  العام  
  والد  أحمد  يقوُل        

  الدراسةُ  بدأتْ        
        فَِرح  أحمد  
  أحمد يصحو مبكراً كَل يوٍم   
  أحمد ينظّفُ  أسنانه بالفرشاِة  والمعجون ويتوضَأ  ويصلي   
   هكُتب ويرتب البسهم يلْبس أحمد  
   تلميذٌ  مجتهد أحمد  
   كل يوٍم يحمُل حقيبته ويذْهب إلى مدرسته  
  أحمد يحب تمارين الصباِح   
  أحمد  يحب مدرسته  وأساتذته وزمالءه   

  :مثال واحد



   .رتب  كلمات كل  سطر  لتكون جملة مفيدة -
ويرتب   ه  أحمده    كتبمالبس   يلبس 

  
 

  
  
  
  :لى الحرف المناسبعل  الكلمة بالنقر هيا نحلّ -

   لوحة حروف    
  ا     ب 

 

  :ديدالج
      ال

  : انقر على اإلجابات  الصحيحة -
  :    عنوان الدرس هو

  نهاية العام          منتصف العام             عام جديد         
  : اقرأ الكلمة جيداً ثم انظر إلى الحرف األول  فيها واختر الحرف المناسب -

                                     ِإيمان      َأ   ِإ   ُأ 
  : ضع كل كلمة أو حرف في الفراغ المناسب -

  و   يرتب   يتوضُأ   فرح   العام   مبكراً   الدراسة   بـ
  

  أحمد 

  : أمام اإلجابة الخاطئة)  × (أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  ) √ (ضع عالمة  -
                    

 × √ 

  (          ) ب  زمالءه         أحمد يحب  الدراسةَ  ويحب  الدراسةَ  وال يح
  :   أقرأ الكلمة  ثم اختر عكسها-

 مبكّر 



 قادم           يستيقظ         متأخر               
ثم يقرأ  كلمة  القراءة  مثالً  ،   نضع مجموعة كلمات:اضغط على الكلمة التي  تسمعها -

وبعد أن يضغط على كل الكلمات  ،مع التأكيد على تشكيل الكلمة والالم الشمسية والقمرية
  .تظهر له صورة جميلة كتعزيز

   
  
  
  
  
  

  الثـالصـف  الث

  
  الثالثالصف  منهجية

ــى   ــة األول  دروس -دروس المجموع
   االختبارات- إمالء -المجموعة الثانية 

  الثالث
            )  ء ـ إمالـخترنا مهارة الكتابة ا(

   اإلمـــالء                                           
  الالم الشمسية والالم القمرية                                   

 اقرأ الكلمات وحاول  أن تعرف الفرق  بين المجموعتين  وعندما تنتهي  اضغط على -
  : الزر األحمر الموجود  أسفل الشاشة

  تَّاج لا    تاج       حقل لْا    حقل   
  ديك لا    ديك       فيل لْا    فيل   
  صابون لا  صابون     كرسي لْا   كرسي   

 خذ الكلمة وضعها عند القمر  إذا كانت حروفها قمرية وعند الشمس  إذا كانت حروفها -
  :شمسية

�  

  

 � 



 
         

 مجموعة كلمات 
 قلب - سماء - خوخ - جبل -أرنب  

   هواء- ولد - لعبة  -
  :اختبارات

  تعاَل وداو جرحي :       قال الحصان للذئب
تقدم الذئب  نحو الحصاِن ولما صار على بعد خطوتين منه رفسه الحصان رفسةً    

  . كسرت عظامه، فنال  جزاء ِخبثه ومكرِه
  الم قمرية      والم شمسية :  أشر إلى الكلمة التي  فيها -  
  : أشر  إلى اإلجابة الصحيحة:سؤال  لفهم النص: مثال

  لماذا تقدم الذئب  نحو الحصان؟ 
  كله ليأ �
  ليداوي  جرحه  �
  ليلعب  معه  �

  : اختر الكلمة التي  جاءت الالم فيها شمسية  من الكلمات اآلتية -
     المجـد -  النّداء    -           الساعـي    

  : هيا نحلل  الكلمة بسحب الحرف المناسب-
  )نعرض لوحة فيها مجموعة حروف(جدول يتضمن مجموعة حروف 

  ج  ث  ن  ب  الـ

 ص ا خ س 

 ء ي د ح 

 ع ز ل م 

  
     الخيل 

    
     السماء 

  :  امأل الفراغ بالكلمة المناسبة-



 القوي  المحب  الساعي  الباب

  
                       

  المجـد إلى    أنا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصـف الرابــع

  
  منهجية الصف الرابع

 إمالء - كتابة  -  قراءة -القواعد 
   اختبارات- تدريبات -

  ) ـالقواعدـ اخترنا مهارة الفهم (
  )الجملة االسمية والفعلية ( القواعد 

  
   وشجر - صوت وصورة  سماء وبحر -

السماء ممطرة     جملة اسمية بدئت باسم وهو : تكون اسمية وهي التي  تبدأ باسم: الجملة 
  السماء 

  فعل  وهو تمطر تمطر السماء      بدئت ب:          تكون فعلية وهي التي تبدأ بفعل
  :مجموعتان من الجمل

 ) تبدأ باسم ( جملة اسمية  ) تبدأ بفعل(  جملة فعلية 

  غابت الشمس  .١
  يظهر البرق  .٢

  الجو جميل  .١
  اهللا كريم  .٢



  تصفو السماء  .٣
٤.  السحاب  انظر 

  محمد يذاكر .٣
 الكتاب في الدرج  .٤

  على الطالب  تكرار الجملة بعد سماعها :  مالحظة
  اسمية  وهي التي تبدأ باسم:  عانالجملة نو:  الخالصة

                              فعلية وهي التي  تبدأ بفعل 
  :ضع كل جملة بما يناسبها في األعمدة -

   يكرم أحمد صديقه ـ ينظر محمد إلى السماء              ـ
   االمتحان سهل ـالمعلم يشرح الدرس                ـ 

  
 فعلية الجملة ال الجملة االسمية 

  

  

  

  
  
  : أكمل  الجمل اآلتية بما يناسبها وأشر إلى نوع الجملة -

   العصافير(                                   ) ...........................  
   أحب(                                   ) ................................  

- فعلية/ ية اآلتية إلى جملة اسميةاالسم/ل الجملة الفعلية حو :  
  .األرض تشرب  الماء من السماء  
  .تمطر السماء في الشتاء  

- د الجمل االسمية في الجمل اآلتيةحد:  
  .  الشمس تشرق-١
  .  يفوز الطالب بالجائزة-٢
  .  جاء محمد من المدرسة-٣
  . هند طالبة مهذبة-٤
  :  بحيث تكون جملة فعليةبما يناسبه) ب(والعمود) أ( صل بين العمود -

 )ب( )آ(

  اهللا العمل الصالح   تعطف  .١



  يحب  .٢
 يزرع  .٣

  األم على وليدها 
  الفالح األرض 

في  أثناء االختبار يدل المؤشر على ارتفاع العالمة أو انخفاضها وفـي نهايـة               : مالحظة
دير تشمل  االختبار  يحدد عدد األسئلة الصحيحة والخاطئة والمعدل النهائي ثم يعطي شهادة تق            

وأخيراً المعدل النهـائي    (     ) وبتقدير  (     ) تهنئة على اجتياز االختبار بنجاح في الصف      
  %). النسبة المئوية للمعدل النهائي       (لالختبار

المصممة على الحاسـوب     المهارات التي  تحققت برأي الباحثة في دروس اللغة العربية         
  والتي تم  تدريب 

  : هيعليها ) ٤-١(ى من التعليم األساسي  طالب الحلقة األول
  : القراءة-)١ 

  .النطق  السليم وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحةـ 
  . استعمال الكلمات الجديدة في الجملـ
  ...) قصة -نشيد ( القراءة بتنويع الصوت للتعبير عن المعاني ـ
   .)الث والرابعالتذوق األدبي في الصفين الث( بيان قيمة الكلمة في التعبير ـ
 وجود الصوت والصورة في التطبيق عند الطالب إلى القـراءة بتحبـب             ـ

  . وتشويق وإثارة
  : القواعد النحوية-)٢

  .التمييز بين أنواع األساليب النحويةـ 
  .إعراب  تصنيف الكلمات والجمل في الصفين الثالث والرابعـ 
  .  في البرنامج استخدام المعاجم اللغوية من خالل القاموس الموجودـ

  : األناشيد-)٣

  .حفظ النص ومعاني الكلمات الجديدةـ 
اكتساب الطالب التذوق الموسيقي من خالل االسـتماع للنـشيد ملحنـاً            ـ   

  ).ق من خالل سماعه للنشيد وتفاعله معه بالحركات وحفظه لهتحقّي(
  . اإلحساس بقيمة الكلمة في التعبيرـ

ـاء المحيطة به من خالل الـصورة       معرفة مواطـن الجمـال في األشي     ـ  
   .)المؤثرات(والحركة والصوت 

  : القصة-)٤

 تترسخ أحداث القصة في  ذهن الطالب  بتسلسل منطقي بسبب عرضهاعن           ـ  
  . طريق المؤثرات السمعية والبصرية



  ). المسرح أو التمثيلية( يكتسب الطالب مهارة أداء األدوار في ـ 
  : اإلمالء-)٥

  .  صحيحاً واضحاًرسم الحروف رسماًـ 
 تنظيم الكلمات  على السطر واستخدام عالمات الترقيم مـن خـالل أمثلـة              ـ
  . تعرض في الدرس
  )١( تصويب األخطاء بنفسه مما يساعده على تعزيز ثقته بأدائهـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لبرامج المتوافرة في مجال تعلم اللغة العربيةبعض ا
  المصممة على الحاسوب

  :  البرامج-)١

/ الريـاض ) أجفنـد ( رنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحـدة اإلنمائيـة           ب  
   ١٩٨٠لسعودية ا

org.agFund.www  
   :)٢٠٠٠(م .م.ش : شركة األفق  للبرمجيات التفاعلية -)٢

                                                 
 ص ١٩٩٧طبعة ثالثة _ القاهرة _ الدار المصرية اللبنانية ) فعال في العالم العربيأساسيات التدريس ال(شحاته، حسن .  د (1)

)٣٧٧ _٣٧٦.(  



  ) رف  للمراحل الثالثة صو والحقواعد الن    ( 
   :م العربية تعلّ-)٣

Talk Now - Learn Arabic 
Student Records 

com .oplicap-creation.www   
  :لكترونيةأل الصفوف ا-) ٤

DTKE-Class Solution  / E.Class  
 DTK-Computer FZE  

  com.atkme@Hussain 
  :)قراءة وكتابة( برنامج متكامل لتعليم اللغة العربية -)٥

  سورية  /دمشق) سفير(      دار الحافظ 
com  .dar alha Fez.www 

  : معالجة جمع المؤنث  السالم حاسوبياً-)٦

 ISCAالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمشاركة مـع         (مروان البواب   .     د
 وتـصريف   نظام اشتقاق : ( أعمالها) في مجال المعالجة النصية والكالمية للغة العربية      

قاعـدة معطيـات المعجـم    "  قاموس إلكتروني ـ قاعدة معطيات قواعد اإلعراب  ـ
  "). الوسيط

  :  شركة مايكروسوفت  تقدم برمجيات دعماً للغة العربية-)٧

ـ قاموس المفردات العربية      (  ـا     ـاء   ـ قواميس ثنائية اللغة من العربية وإليه  مـصححاً لألخط
  ). اإلمالئية والنحوية

  : شركة صخر  تقدم في مجال  تقانات الكالم -)٨

 محرك البحث ـ محرك صخر لنطق النصوص  ـ إبصار للمكفوفين ـالقارئ اآللي     ( 
 محرك صخر للتعرف اآللي على كلمات معزولـة متـصلة   ـاإلدريسي للغة العربية  

  ). بلهجات مختلفة
   Acapela:   شركة أكابيال -) ٩

   عالمية وعريقة في تكنولوجيا معالجة الكالم        تتكون من ثالث  شركات
 Elan  Speech- In Fovox -Babel technology   

  . لغة عالمية منها العربية) ٢٣(       وتدعم الشركة 
  : سلسلة الكافي في تعلم اللغة العربية-)١٠

   .لبنان/  شركة العريسي  للكمبيوتر بيروت - 
  قائمة بأسماء المحكمين لالستبيانات

  



  المواليد  الشهادة  العمل  االسم

المستشارة والخبيـرة التربويـة بلجنـة         ندوة محمد بشير النوري. أ
تطوير مناهج اللغة العربية بوزارة التربية      

  ).سابقاً(

دبلـوم  + إجازة لغـة عربيـة      
  التأهيل التربوي

  

١٩٣٣  

  بثينـة أحمد الخيـر. أ
  

  .وزارة التربية/موجهة أولى للغة العربية 
نسقة للفريق الوطني لتطـوير منـاهج       الم

  .اللغة العربية بوزارة التربية

دبلـوم  + إجازة لغـة عربيـة      
  .التأهيل التربوي

  

١٩٤٨  

  /.وزارة التربية/موجه أول للغة العربية   فايز رشيد مجدالوي. أ

  

دبلـوم  + إجازة لغـة عربيـة      

دبلوم دراسات  + التأهيل التربوي 
  ).اآلداب(عليا 

١٩٥٠  

ريـف  (موجهة اختصاصية للغة العربيـة        محمد عطيـةآمنـة . أ
  ).دمشق

  

دبلـوم  + إجازة لغـة عربيـة      
دبلوم دراسات  + التأهيل التربوي 

ماجــستيرفي التربيــة + عليــا 
  ).المناهج وأصول التدريس(

١٩٥٤  

  مريم ضيف اهللا الفريحات. أ
  

  ).سابقاً(معلّمة مرحلة تعليم أساسي 
مدرســة طرائــق تــدريس اللغــة    

  ).سابقاً(العربية

  ). سابقاً(مديرة مدرسة 
  /.دمشق/موجهة اختصاصية للغة العربية 

دبلـوم  + إجازة لغـة عربيـة      
أهلية التعلـيم   + التأهيل التربوي 

  .االبتدائي

١٩٥١  
  

الحلقة األولى من التعليم    (موجهة تربوية     غيداء المصري. أ
  / .دمشق)/ األساس

    أهلية التعليم االبتدائي

الحلقة األولى من التعليم    (وجهة تربوية   م  ابتسام نصري. أ
  /.دمشق) /األساس

دبلـوم  + إجازة لغـة عربيـة      
  .التأهيل التربوي

  

: موجهة وخبيرة تربويـة فـي مرحلتـي         هزار هيكلية. أ
رياض األطفال والحلقة األولى من التعليم      (

  /.دمشق) /األساس

    

  سميرة فؤاد القاضي. أ
  

موجهة أولـى لريـاض أطفـال بـوزارة         
  .تربيةال

  

دبلـوم  + إجازة فـي التربيـة      
ــوي  ــل الترب ــوم + التأهي دبل

  ).رياض األطفال(الدراسات العليا

  

  معتز العلواني. أ

  

وزارة /عضو مناهج في اللغـة العربيـة        

  .التربية
  

دبلـوم  + إجازة لغـة عربيـة      

ماجـستير  + التأهيل التربـوي    
  .طرائق تدريس اللغة العربية

١٩٧٤  

  ربوطلي أليسار يحيى هشام خ. أ
  

  .مرشدة تربوية ونفسية بمدارس دمشق
  

) + علم النفس (إجازة في التربية  
  .دبلوم التأهيل التربوي

١٩٧٣  

  

 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الفصـل السادس عشـر

  

ثبت بأسماء المصادر والمراجـــع والمؤتمرات 

والدراسات والمجالت والدوريات والمواقع 



رنيت والمنظمات والرسائل التربوية على األنت

  الجامعية والمراجع األجنبية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصــادرالمصــادر

  
  )مصحف المدينة المنورة(ـ القرآن الكريم ١

مجمــع خــادم الحــرمين الــشريفين لطباعــة المــصحف الــشريف ـ المدينــة       
  .هـ )١٤١٣(السعودية/المنورة

  أبو الفتح عثمان ، ـ ابن جني٢ 

  .م ـ الجزء األول١٩١٣مصر ـ /قاهرةال) كتاب الخصائص    (
  عثمان بن عمر، ـ أبي بكر٣



  .هـ ١٥٧١مصر ـ /ـ القاهرة) ١٣٤/بغية الدعاة ح    (
  ـ ابن خلدون٤

  . ـ الطبعة األولى١٩٧٨لبنان ـ دار القلم ـ /بيروت) المقدمة    (
  أبو الحسن أحمد، ـ ابن فارس٥

  .لبنان/بيروت) المهاكتاب الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في ك    (
  عبد الرحمن جالل، ـ السيوطي٦

محمد أحمد جاد المولى ـ علي محمد البجاوي ـ   : ـ تحقيق) المزهر في علوم اللغة    (
  . لبنان/محمد أبوالفضل  إبراهيم ـ دار الجيل ـ بيروت

  أبو الحسين أحمد بن فارس ، ـ الصاحبي٧

مصطفى الشويمي  : ـ تحقيق ) المهاكتاب الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في ك        (
  . لبنان/ ـ مؤسسة  بدارن للطباعة والنشر ـ بيروت 

/                                       رجـيس بالشـير فـي جامعـة بـاريس     : المكتبة اللغوية العربية تنـشر بإشـراف      
  جبور عبد النور في الجامعة اللبناية 

  عبد الجواد ، الطيب. ـ د٨

  .ـ منشورات جامعة الفاتح) رب لهجة هذيلمن لغات الع  (

  الخليل بن أحمد ، يـ الفراهيد٩

مهدي المخزومـي ـ إبـراهيم الـسامرائي ـ      . ـ الجزء األول ـ تحقيق د ) كتاب العين     (
  .تصحيح األستاذ أسعد الطيب ـ مطبعة انتشارات أسوة

  يـ القلقشند١٠

  .ـ الجزء األول) صبح األعشى(
  ورابن منظ، ـ المصري١١

  .ـ الطبعة األولى) ٢٠(ـ الجزء ) معجم لسان العرب(
  لويس، ـ معلوف١٢

  .١٩٦٦ـ ) ١٩(لبنان ـ الطبعة /بيروت) المنجد(
  محمد خير، ـ أبو حرب١٣

  .١٩٨٥سورية ـ /ندوة النوري ـ وزارة التربية ـ دمشق. تدقيق أ) المعجم المدرسي(
  علي عبد الواحد، ـ وافي١٤

  .القاهرة/ التاسعة ـ دار نهضة مصر للطبع والنشر ـ الفجالة ـ الطبعة ) علم اللغة  ( 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع العربيةالمراجع العربية
  سميح، أبومغلي. ـ د١

األردن ـ  /ــ دار مجـدالوي ـ عمـان   ) األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربيـة      (
١٩٩٩.  
  محمد عبد الباقي ، أحمد. ـ أ٢



مـصر ـ   / ـ المكتب الجامعي الحديث ـ االسـكندرية  ) يةالمعلم والوسائل التعليم     (
٢٠٠٥.   
  محمد زينب، ـ أمين٣

 ١مصر ـ ط /ـ دار الهدى للنشر والتوزيع ـ المنيا ) إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم(
  .م٢٠٠٠ـ

  أنور، ـ الجندي٤

  .مصر ـ مطبعة الرسالة/القاهرة ) اللغة العربية بين حماتها وخصومها(
  عجيب، ـ حمادة٥

  ).دراسات في فقه اللغة العربية (
  جيل، ـ جنكيز٦

باللغة العربية الفصحى المطبـق فـي روضـة         " التواصل الدائم "أثربرنامج التغطيس   (
  ).لألطفال العرب على عالماتهم في القراءة والتعبير في المدرسة االبتدائية

  يونس حجير. عبد اهللا الدنان ـ أ. د: ترجمة

  .م٢٠٠٥ر والتوزيع ـ طبعة أولى ـ دار البشائر للطباعة والنش
  محمد كامل، حسين. ـ د٧

  .ـ دار المعارف بمصر ـ القاهرة) اللغة العربية المعاصرة   ( 
  محمد زياد، حمدان. ـ د٨

من سلسلة وسـائل    ) وسائل وتكنولوجيا التعليم مبادؤها وتطبيقاتها في التعليم والتدريس          (
  . الطبعة الثانية-١٩٨٦ -األردن /  عمان -ديثة ـ دار التربية الح) ٢(التربية الحديثة

  محمود شكري، ـ خاطر٩

ــ  ) طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة             (
  .١٩٨١مصر ـ /دار المعرفة ـ القاهرة

  نزيه، خالد. ـ د١٠

 ـ دار أسامة ـ المشرق   ) الجودة في اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربوي(
  .٢٠٠٦األردن ـ الطبعة األولى ـ /العربي ـ عمان 

  محمد عطية، خميس.  ـ د١١

مـصر ـ   /ـ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ـ القـاهرة  ) تطور تكنولوجيا التعليم  (
٢٠٠٣.  
  هيام، ـ خميس١٢



سورية ـ الطبعة  /شقـ دار الوثائق ـ دم ) فخر الدين القال. د.رجل التقانة والمستقبل أ  (
  . م٢٠٠١األولى
  عبد اهللا، الدنّان. ـ د١٣

  ).تعليم اللغة العربية الفصحى ألطفال الرياض بالفطرة ـ النظرية والتطبيق  (
  صالح،  رواي. ـ د١٤

ـ مكتبة الزهـراء ـ الطبعـة األولـى     ) فقه اللغة وخصائص العربية وطرائق نموها  (
   .١٩٩٣ـ

  محمود أحمد، السيد. ـ د١٥

  .١٩٨٨سورية ـ جامعة دمشق ـ /دمشق) في طرائق تدريس اللغة العربية   ( 
  جمال محمد، الشاطر. ـ د١٦

األردن ـ دار أسامة للنشر والتوزيع  ـ   / ـ عمان) أساسيات التربية والتعليم الفعال   ( 
٢٠٠٥.  
  حسن ، شحاته. ـ د١٧

صر ـالدار المصرية اللبنانيـة   م/ـ القاهرة) أساسيات التدريس الفعال في العالم العربي  (
  .١٩٩١ـ الطبعة الثالثة 

  صبحي ، ـ الصالح١٨

  .١٩٧٠لبنان ـ دار العلم للماليين ـ الطبعة الرابعة ـ /بيروت) دراسات في فقه اللغة  (
  إبراهيم عبد الوكيل ، الفار. ـ د١٩

ــ سلـسلة تربويـات      ) تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعـشرين         (
  .٢٠٠٤.هـ ١٤٢٥/مصر ـ م/ ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة) ١(الحاسوب

  بشير عبد الرحيم، ـ الكلوب٢٠

األردن ـ دار الشروق للنشر والتوزيـع   /ـ عمان) التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم  (
  .١٩٩٣ـ الطبعةالثانية ـ 

  علي أحمد،مدكور . ـ د٢١

مصر ـ دار الفكر العربي للتربية وعلم النفس ـ   /قاهرةـ ال) التربية وثقافة التكنولوجيا  (
  .هـ١٤٣٢/ ٢٠٠٣ـ الطبعة األولى ـ ) ٢٧(الكتاب رقم 

  نايف محمود ، معروف. ـ د٢٢
لبنان ـ  / ـ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ) خصائص العربية وطرائق تدريسها  (

  .١٩٩٨الطبعة الخامسه ـ 
  يمجد، ـ معمر٢٣



ـالي       ) ١(ـ سلسلة الحاسوب في التعليم      ) ام الحاسوب في التعليم   استخد( ـيم الع ـ وزارة التربية والتعل
  .م٢٠٠٥/فلسطين/

  علي ، النعيمي. ـ د٢٤

األردن  ـ الطبعـة   / ـ دار أسامة للنشر والتوزيع ـ عمان ) الشامل في تدريس اللغة العربية  (
   .٢٠٠٤األولى ـ م

  المؤتمراتالمؤتمرات
  

  )اني ـ اللغة العربية في مواجهة المخاطرـالمؤتمر السنوي الث(

 ����� ���	
  )هـ١٤٢٤ "
! ن ٢٧-٢٤م٢٠٠٣/ أآ���	 ٢٣-٢٠(���� ا��� ا�

مدير مركز البحوث في اللغة العربية رئيس المجمع اللغوي         (   عبد الرحمن   ، د الحاج صالح  .ـ أ ١

   ).بالجزائر

  )هة تحديات العصرنماذج من البحث العلمي الخاص باللغة العربية لمواج   (
  رضوان ، د الدبس.ـ أ٢

  ).تحديث طرائق تعليم اللغة العربية ـ تكنلوجيا التعليم وأنشطته   (

 ا����
�����: : ا����� ا���
ي ا�����ا����� ا���
ي ا�����((�� �� ��� ا����
�����ا���� ا���� �� ���  ))ا���� ا��

 ذي القعدة ١شوال ـ ٢٠٠٦/٢٨ تشرين الثاني ٢٢-٢٠(مجمع اللغة العربية بدمشق 
  )هـ١٤٢٧
   فراس، بكور. ـ م١

  ).أثر المحتوى العربي في تفعيل دور االنترنيت في المجتمع(

  مروان، البواب. ـ د٢

  ).معالجة جمع المؤنث السالم(
  عبد الرحمن ، الحاج صالح. ـ د٣

  ).أنماط الصياغة اللغوية الحاسوبية والنظرية الخليلية الحديثة(
  عبد الكريم ، خليفة. ـ د٤

  ). لغات العالمعالمية اللغة العربية ومكانتها بين(
  محمود أحمد، السيدد .ـ أ٥

  ).سوء أساليب تعلم اللغة العربية (



  نبيل ، علي. د.ـ أ٦

  ).أهمية اللغة في ثقافة عصر المعلومات(الفصل الخامس ـ مكون اللغة الثقافي 
  ).                ـ دور اللغة العربية في عصر المعلومات والتكنولوجيا

  .  العربية والحاسوب                ـ اللغة
) منظور عربي معلوماتي نحو نظـرة أشـمل للغـة         : (                ـ ثقافة اللغة  

  .القاهرة/مصر
  ).رؤية معلوماتية: الفصل السادس ـ فجوة العقل اللغوي العربي ـ فجوة اللغة

  نادية، نبيل ـ حجازي، د علي.ـ أ٧

سلة عالم المعرفة ـ الكويـت   الفجوة الرقمية ـ رؤية عربية لمجتمع المعرفة ـ سل  (
  ).م٢٠٠٥ ـ آب٣١٨ـ ع

  
  أميمة ، الدكاك.  د-ندى ، غنيم.  ـ د٨

  ). اللغة العربية والحاسوب(
  منصور ، فرح. ـ د٩

  ).الفجوة الرقمية في المجتمع العربي وأثرها على اللغة العربية(
  مروان ، د المحاسني.ـ أ١٠

  ).اللغة العربية ومواكبة العلوم الحديثة(
  سمر ، معطي. ـ أ١١

  ).معالجة اللغة العربية باستخدام تقانات الذكاء االصطناعي(
  ظافر، ـ يوسف١٢
  ).اللهجات العربية المحكية وتحديات العولمة (
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دراســـات ومجالت ودوريات على األنترنيتدراســـات ومجالت ودوريات على األنترنيت

  ))مواقع تربويةمواقع تربوية((
  ميلود ، احبدو. ـ  د

  ) العربية بالتعليم االبتدائيوثيقة دعم تحسين تعلم اللغة  (
 الوكالة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة        -) MEG(   مشروع تربية الفتيات بالمغرب     

)USAID/ (٢٠٠٠./ma.ac.ibtikar.www   
  موفق ، القصيري.    د-، د إدريس عبد اهللا.ـ أ

  )كاريةتكنولوجيا التربية والقابلية االبت(
/ م٢٠٠٤ ماليزيـا    –كوااللمبـور   /كلية الدراسات اإلسـالمية   /الجامعة الوطنية الماليزية  

  هـ١٤٢٥
net.uluminsania.www  

    ـ أهمية اللغات في العالم

  معهد اللغات ـ /  خور مكسر–عدن /اليمن 
١٩٩٦ / ma.ac.ibtikar.www/  

  أحمد محمد ، صالح.  ـ د

  .م٢٠٠٥) أهداف تعلم اللغة العربية وتعليمها في التعليم االبتدائي( 
www.adenuniversity.edu.ye   

  عادل ، ريان. ـ د



  )إعداد وكتابة الرسائل العلمية(
   ٢٠٠٦ جامعة الدول العربية ـ مارس/ المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

eg.org.arado.www  
  حفز عبد اهللا ،  تاية-حمدة حسن ، السليطي. ـ د

خطة مقترحة لتنمية مهارة االستماع في اللغة العربية لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة                (
  aa.edu.moe.www/ ٢٠٠٦)/بدولة قطر

  إبراهيم، ـ الفارسي

مركز اللغات ) اللغة العربية ألغراض أكاديمية بين النظرية والتطبيق ـ تأصيل وتجديد   (
  كواالمبور/الجامعية اإلسالمية العالمية بماليزيا

  عبد البديع ، قمحاوي. ـ د

  )اللغة العربية للجميع  (
  . كتاب الشيخ قمحاوي لتعليم اللغة العربية

٢٠٠٧ /SCOISE.ma.org.isesco.www  
 

  حورية ، المالكي. ـ د

  ٢٠٠٦).تكنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية   (
  .هـ١٤٢٣م ـ٢٠٠٠/ الدوحة ـ قطر/  وزارة التربية والتعليم 

   aa.edu.moe.www 

   محمود إبراهيم ،ـ محمد علي

  ٢٠٠٦). واقع العربية اليوم (
  com.zahra.www   

  ٢٠٠٦ ـ الواجهات التطبيقية المحوسبة متعددة اللغات
com.chez.www    

  .ة ـ المعايير المالئمة الختيار المحتويات اللغوية والثقافي 

  .ma.ac.ibtikar.www/م٢٠٠٥
  )الخبيرة التربوية(ندوة ، النوري.ـ أ

  )الصفات العامة لكتاب اللغة العربية للمستوى األول ألبناء المهاجرين العرب في الخارج(
  قطر/ـ وزارة التربية والتعليم

  ). ليمية في المرحلة االبتدائيةمشروع استخدام الحاسب اآللي كوسيلة تع (
aa.edu.moe.www.  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ))المجالت والدورياتالمجالت والدوريات((
  

  عبد الرحمن عبد اهللا، يـ الدوسر

  ).تعليم المهارات اللغوية في المرحلة االبتدائية(
  . اضالري_  وزارة التربية والتعليم ـ اإلدارة العامة للمناهج 

٢٠٠٦ sa.org.arabic.www  
  محمد عالء الدين ، ـ عبد المولى

  )وجهة نظر في واقع اللغة العربية(
  /١٤٧٥/٢٠٠٦الحوار المتمدن ـ العدد 

com.rezgar.www 

  إبراهيم، ـ سبتي

  )خلود األثرمقال موت المؤلف و(
  /١٥٦٣/٢٠٠٦الحوار المتمدن ـ العدد 

com.rezgar.www 

  حسين،    ـ العساف

  ).ظاهرة ضعف النخبة بإتقان اللغة العربية(



  /٢٠٠٣شباط / مجلة تشرين 
com.online-damascus.www  

   ضرورة تطويع تكنولوجيا المعلومات مع اللغة العربية ـ

  /٢٠٠٦/منتدى الشباب العربي األول لتكنولوجيا المعلومات 
/٢٠٠٦ /com.arabrenewal.www  

  أحمد يوسف ، القرعي.    ـ  د

  ). لغتنا العربية وعاء ثقافتنا(
  /٢٠٠٦/صنعاء/اليمن 

net.althawra.www   
  بريهان ،   ـ قمق

  )اللغة العربية عبر األنترنيت(
  ٢٠٠٦التجديد التربوي ـ 

com.arabrenwal.www   
  )اللغة العربية عبر األنترنيت(ـ 

     منتدى الشباب العربي األول لتكنولوجيا المعلومات
٢٠٠٦ /com.arabrenewal.www  

  قاسم صالح، النعواشي.   ـ د

  ـ أبحاث في اللغة).اللغة مرآة الفرد واألمة (
  ٢٠٠٦/org.annabaa.www  

  عبد الغني، ـ نعمان

  )الشباب والتكنولوجيا (
  ٢٠٠٦التجديد التربوي ـ 

 .com.brenewalara.www  
  عبد العظيم، ديب. ـ د

  .هـ١٤٠٢مجلة األمة ـ ربيع األول 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المنظمـات

  تونس/ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم١

  )تصور إلعداد كتب المرحلة االبتدائية ألبناء الجاليات العربية في الخارج( 

  .فة العربية اإلسالميةجهاز التعاون الدولي لتنمية الثقا  
  .جامعة الدول العربية/ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم٢

  ).١٩٧٤األردن /اجتماع خبراء متخصصين في اللغة العربية في عمان(
  .١٩٧٥/ القاهرة ـ مصر/دار الطباعة الحديثة 

  ـ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي٣

  ).٢٠٠٢/ ـ خلق فرص ألجيال المستقبلتقرير التنمية اإلنسانية العربية(
  )اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا(ـ إسكوا٤

  .٢٠٠٣نيسان) تعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات الرقمية ـ األمم المتحدة(



  ـ اليونسكو٥

  .٢٠٠٣)التعليم في عالم متعدد اللغات(
  ـ االيسسكو٦

  .و لكتابة اللغات اإلفريقية بالحرف العربي مشروع االيسسك) مستقبل اللغة العربية(
  المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةـ ٧
  .١٩٩٦) تعليم اللغة العربية المبرمج بالحاسوب والمعلوماتية(

  ـ المؤتمر العربي رفيع المستوى للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

  )المشتركنحو مجتمع معلومات عربي إطار خطة العمل ( 
  .٢٠٠٣ يونيو ١٨ـ١٦/وزارة االتصاالت والمعلومات/ مصر/القاهرة /
  
  
  
  
  
  
  

  الرسائل الجامعيةالرسائل الجامعية
  عفراء ، ـ بدر البدر١

مهارات االستماع في اللغة العربية للمرحلة االبتدائية وطرق وأساليب تدريـسها والتـدريب      (
  ) عليها

قسم المناهج /كلية التربية/ سعودجامعة الملك/السعودية  / ـ الرياض ١٩٨٩)رسالة ماجستير(
  .وطرق التدريس

sa.org.arabicl.www  
  خالد فاروق، ـ الهواري٢

أثر تنوع استراتيجات تقديم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل فـي تنميـة مهـارات              (
  )االستماع والقراءة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي



قسم المنـاهج   / جامعة األزهر /كلية التربية   / مصر/القاهرة/ ٢٠٠٢) /رسالة دكتوراة (
  .وطرق التدريس

sa.org.arabicl.www  
  ماجد عبد اهللا، ـ الفقير٣

 دراسة ميدانية على طلبة الصف األول اإلعدادي في         -دراسة تقويمية للقراءة الجهرية   (
  ) لمدارس اإلعدادية الرسمية بمحافظة القنيطرةا
. إشـراف د  /المناهج وأصول التـدريس   -كلية التربية /جامعة دمشق ) رسالة ماجستير (

  .محمود السيد
  ـ الحماد، عبد الحكيم مصطفى٤

  )فاعلية استخدام طريقة المناقشة في تدريس مادة الجغرافية(
كليـة  /ان ـ جامعـة دمـشق    جمـال سـليم  .إشراف د) رسالة ماجستير في التربية(
  م١٩٩٨/التربية
  جيل، ـ جنكيز٥

باللغة العربية الفصحى المطبق في روضة لألطفال       " التواصل الدائم "أثر برنامج التغطيس    (
  ).العرب على عالماتهم في القراءة والتعبير في المدرسة االبتدائية

م ـ  ٢٠٠٥ األولـى ـ   دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة ) رسالة ماجستير(
  .يونس حجير. أ/عبد اهللا الدنّان. د: ترجمة
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